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КІНЕМАТОГРАФІЧНІ
ВІДКРИТТЯ:
аромати пригод

APPLE BRANDY ON THE ROCKS ВІД KILIAN PARIS
Де шукати натхнення, як не на вулицях Нью-Йорка? Адже в цьому місті зустрічаються
Ден, відомий продюсер, та Ґрета - молода виконавиця, головні герої фільму «Хоч раз у
житті». У них немає коштів, але в барі вони відразу укладають контракт та починають
записувати дебютний альбом Ґрети… прямо на вулицях Нью-Йорка. Адже саме в цьому
місті варто йти за власними мріями, особливо, коли твоя душа співає!
Черпаючи натхнення в атмосфері Нью-Йорка, Kilian Paris представляє нову зірку
колекції ароматів The Liquors - Apple Brandy on the Rocks, який стає незамінним
елементом майбутніх досягнень: пряні аромати бергамоту та кедра додають сил
для досягнення мети, а солодка нота ванілі дарує натхнення. Парфуми були створені
спільно з парфумеркою Сідоні Лансесер 8 років тому з нагоди відкриття флагманського
бутика KILIAN PARIS у Нью-Йорку.

П

ОДОРОЖІ
ЗАЛИШАЮТЬ
НАМ НЕ ТІЛЬКИ
ФОТОГРАФІЇ НА ПАМ’ЯТЬ,
ВІДМІТКИ ГЕОЛОКАЦІЇ В
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
ТА ІСТОРИЧНІ ФАКТИ З
ЕКСКУРСІЙ. ГОЛОВНЕ,
ЦЕ НЕЗБУТНІ ВРАЖЕННЯ
ВІД ЗАНУРЕННЯ В
АТМОСФЕРУ ІНШИХ КРАЇН.
ВИ ЛЕГКО ПРИГАДАЄТЕ
РОМАНТИЧНИЙ ДУХ
ПАРИЖУ, СУЄТНІСТЬ
СТАМБУЛУ АБО ПРЯНИЙ
ЗАПАХ РИНКУ ПАХОЩІВ
У ДУБАЇ. У КОЖНОГО
ГЕОГРАФІЧНОГО
ВІДКРИТТЯ – СВІЙ
НЕЗАБУТНІЙ АРОМАТ.
VGL CINEMA ПРОПОНУЄ
ЧИТАЧАМ ВИРУШИТИ
В НАДЗВИЧАЙНУ
КІНЕМАТОГРАФІЧНУ
ПОДОРОЖ, БЕЗ КОРДОНІВ
ТА ОБМЕЖЕНЬ, І ЗГАДАТИ
АРОМАТИ УЛЮБЛЕНИХ
КРАЇН ТА МІСТ.

Основні ноти: бергамот, ваніль, кедр, амброксан.

MUMBAI NOISE ВІД BYREDO
Розпочнемо з Індії. Після прибуття
на станцію нас огортає новий аромат,
наповнений контрастами: достаток
вулиць багатих районів, серпанок пахощів, вуличні візки
й аромати кави. Нові парфуми Mumbai Noise від BYREDO
представляють нам Індію через призму багатогранної
сучасності та є справжньою ароматичною одою індійській
культурі. Терпкий аромат сандала, ноти давани, бобів
тонка та бадьорий флер кави.
Ці відчуття розбурхують уяву та переносять нас до
країни фарб, спецій та контрастів. Саме в подорож Індією
вирушають три брати, головні герої фільму «Потяг до
Дарджилінгу». Їхня мета проста – доїхати в гості до матері,
яка очолила місцевий храм. Але унікальний та особистий
стиль режисера цієї стрічки Уеса Андерсона – дещо
театралізований, дещо іронічний, дещо контрастний
або, навіть, тривимірний у двовимірній системі, як новий
аромат Mumbai Noise від BYREDO, - зробить цю подорож
особливою не тільки для братів, але й для глядачів.

LILI FANTASY ВІД JULIETTE HAS A GUN
Наступна зупинка – Італія або... Нью-Йорк? Класична
історія кохання італійських Ромео і Джульєтти набуває
сучасного вигляду: цього разу найвідоміша пара в історії
зустрінеться на танцполі в барі Нью-Йорка посеред
жорстокого протистояння танцювальних кланів. Саме
так побачив вічний сюжет режисер Дуан Адлер у стрічці
«Зроби крок: Лови момент». Скандал, молодість, азарт,
гарячковість, кохання, що об’єднані класичним сюжетом,
– це все втілює в собі новий аромат Lili Fantasy від Juliette
has a gun. Саме ці парфуми – таємниче знаряддя сучасної
Джульєтти. Ночами вона як востаннє запалює танцпол,
перш ніж втекти через ранковий туман та зануритися в
пухкий домашній затишок. Зухвалі верхні ноти аромату
жувальної гумки доповнюються ніжною туберозою,
тонким жасмином та глибокою амброю.

Основні ноти: давана, боби тонка, кава, сандал.
Основні ноти: жувальна гумка, тубероза, жасмин, амбра.

6

7
CINEMA УКРАЇНА №36-37.2021

ОБРАЗИ

ОБРАЗИ

FLÂNEUR ВІД 27 87
Запекле суперництво двох автомобільних гігантів, азарт та висока швидкість,
коли на кону головний приз – перемога в найпрестижніших перегонах
світу. Спортивна біографічна драма «Форд проти Феррарі» розповідає про
протистояння двох глобальних автомобільних концернів. Талановитий гонщик
та автомобільний конструктор об’єднаються, щоб кинути виклик корпораціям
та титанам швидкості. Блискучий акторський склад та майстерність творців
дозволяє глядачу зануритися у світ, де панує швидкість та враження. Саме цю
атмосферу найкраще відбиває ольфакторна композиція flâneur від 2787. Це
пропозиція та запрошення дослідити простір за межами кульмінацій та амбіцій.
Швидкість, естетика сучасності, нестримне бажання перемогти – усе це подарує
аромат-натхнення від парфумерного дому з Барселони.
Основні ноти: абсент, мигдаль, ветивер, сіра амбра.

I DREAM OF PARIS ВІД FLORAЇKU
Ми повертаємося до столиці Франції Парижу. Місто кохання та натхнення розкриває перед нами історію
дівчини Аліс, головної героїні фильму «Париж-Манґеттен», яка просто обожнює творчість Вуді Аллена.
Над її ліжком висить портрет видатного режисера, вечорами вона розмовляє з ним, а життя тим часом
минає. Коли перед нею постає непростий вибір між двома привабливими холостяками, Аліс випадає
нагода скористатися порадою свого кумира Вуді Аллена в реальному житті.
Усі історії кохання – це поєднання вишуканого аромату пристрасті, грайливості, романтизму та солодкий
шлейф обожнювання. I Dream of Paris дозволить зануритися в атмосферу справжнього кохання в Парижі:
вишукане та розкішне абсолю троянди створює романтичний настрій, а зацукрований відтінок яблучної
олії та екстракту сливи надає цій квітково-фруктовій композиції смаку мрії.
Основні ноти: троянда, перець, сандал, замша.

L’HEURE VERTE ВІД KILIAN PARIS
Наступні парфуми від Kilian Paris переносять нас на
батьківщину цього парфумерного дому – у Францію.
Аромат L’Heure Verte був названий на честь традиційного
французького ритуалу початку вечірок, під час якого в
минулі часи абсент подавався з невеликою кількістю
цукру й повільно перемішувався спеціальною ложечкою.
Рідина набувала того самого ніжного пастельно-зеленого
відтінку, яким зафарбований еліксир парфумів L’Heure Verte,
нагадуючи про паризький туман або полотна Ван Гога.
Відчути кожен відтінок нового аромату та видатних
картин художника допоможе експериментальний фільм
«З любов’ю, Вінсент». Ця анімаційна стрічка виконана в
унікальній техніці: творці відтворили кожен кадр фільму про
життєвий шлях художника олійними фарбами на полотні,
використовуючи його картини та його оригінальні роботи
та стиль. 65 000 полотен та неймовірна робота авторів
дозволяє кожному побачити світ у тих кольорах, у яких його
бачив Ван Гог, та зануритися в особливу атмосферу його
мистецтва.

КОЛЕКЦІЯ ROSE DE MAI ВІД EX NIHILO

Основні ноти: абсент, ветивер, локриця, сандал.

RÊVERIE DE BERGAMOTE ВІД MILLER HARRIS
Грайлива Італія – наступне кінематографічне відкриття. Країна,
де легко відчути аромат свободи, кохання та задоволення
життям. Саме Італії Вуді Аллен присвятив фільм «Римські
пригоди», який став ще однією перлиною його «міського
циклу». У стрічці переплетено чотири різних новели, дія яких
відбувається в Римі: літній американський архітектор починає
переживати другу юність, звичайний клерк просинається
відомим, подружжя з провінції вирушає в подорож, а оперний
режисер знайомиться з нареченим своєї доньки. На нас
очікує пряний коктейль пригод, непорозумінь та кохання,
заломлений через призму романтики.
До італійської подорожі Вуді Аллена найкраще пасує новий
аромат Rêverie de Bergamote від Miller Harris. Яскравий
бергамот з ароматним розмарином та ветивером піднесе
уяву до мрій. Для його створення парфумерка Емілі Бужі
використала природну концентрацію бергамоту з Калабрії та
натуральний танжерин, доповнивши це нотами апельсина,
шкіри та сандала.
Основні ноти: апельсин, бергамот, розмарин, шкіра, сандал.
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Наш літак приземляється в аеропорту Нью-Йорка.
Саме в цьому місті напередодні Нового року
переплетуться долі кількох героїв фільму «Старий
Новий рік»: літньої людини, яка вмирає в лікарні,
секретарки, яка нарешті вирішила здійснити дані собі
обіцянки, продюсера знаменитого новорічного шоу
на Таймс-сквер та людини, яка взагалі ненавидить це
свято. Напередодні цих днів мешканці мегаполіса в
передчутті дива загадують бажання, мріють, та, звісно,
шукають кохання.
Надихнутися різнобарв’ям почуттів запрошує
паризький парфумерний дім EX NIHILO, який
спеціально до майбутніх новорічних свят створив три
ексклюзивні варіації своїх бестселерів: Fleur Narcotique
Signature Rose de Mai, Venenum Kiss Signature Rose
de Mai, Amber Sky Signature Rose de Mai. Лімітована
колекція ароматів оспівує красу трьох знакових
парфумних композицій за допомогою аромату
головного символа кохання – троянди, доповненого
терпким та грайливим шлейфом півонії.
Основні ноти: троянда, півонія.

БУТИК AROMATEQUE ОДЕСА, ГАЛЕРЕЯ «САДИ ПЕРЕМОГИ», (067) 562 54 61 | БУТИК AROMATEQUE ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 118, (067) 560 16 65 | БУТИК AROMATEQUE ХАРКІВ, ТРЦ NIKOLSKY (1 ПОВЕРХ), (067) 874 75 15 |
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
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ПОДІЯ

«АВТОРАМ
ДОВЕДЕТЬСЯ
БОРОТИСЯ ЗА
ГЛЯДАЧА, А
КІНОТЕАТРАМ –
ЗА КОНТЕНТ»:
Анна Мачух про ситуацію
в кіно та його майбутнє

П

АНДЕМІЯ
ПРОДОВЖУЄ
КОРЕГУВАТИ ПЛАНИ

КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ
УКРАЇНИ. УТІМ, ДЕЯКІ З
ОРГАНІЗАЦІЙ КІНОГАЛУЗІ
ЗМОГЛИ АДАПТУВАТИСЯ
ДО НОВИХ РЕАЛІЙ
ТА ПРОВАДИТИ НОВІ
ТРЕНДИ НА ЛОКАЛІЗАЦІЮ
КУЛЬТУРИ. ПРО ТЕ, ЩО БУЛО
ЗРОБЛЕНО ТА ЧОГО ЧЕКАТИ
НАСТУПНОГО РОКУ В КІНО,
VGL CINEMA РОЗПОВІЛА
ВИКОНАВЧА ДИРЕКТОРКА
УКРАЇНСЬКОЇ КІНОАКАДЕМІЇ
ТА ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКТОРКА ОДЕСЬКОГО
МІЖНАРОДНОГО
КІНОФЕСТИВАЛЮ АННА
МАЧУХ.

– Однією з головних інтриг цього року в кіно було проведення
П’ятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа», яка у 2020-му
відбувалась онлайн. Як ви приймали рішення про повернення
до офлайну?
– Онлайн-формат, у якому відбулося вручення Кінопремії у 2020 році,
був вимушеним кроком. Тоді ніхто не міг з упевненістю сказати, як
розвиватимуться події у зв’язку з пандемією. Тож ми влаштували
ціле шоу, аби також долучити глядачів до цього яскравого моменту у світі українського кіно. Попри успішність трансляції та високі
показники її відвідуваності, П’яту Кінопремію «Золота Дзиґа» ми
вирішили провести в традиційному форматі. По-перше, це була
ювілейна церемонія, по-друге, ми врахували всі карантинні обмеження, а по-третє – усі ми дійсно дуже скучили за особистими зустрічами й потребували колективного досвіду поза комп’ютерами
та гаджетами.
Ми вирішили провести церемонію в червні, трохи пізніше, ніж зазвичай. Відповідно й вимоги щодо демонстрації фільмів-претендентів були змінені. Таким чином, завдяки підтримці Державного
агентства України з питань кіно, ми змогли зберегти урочистість
церемонії нагородження та створити необхідний для спільноти
нетворкінг.
– У 2022 році не вручатиметься «Премія глядацьких симпатій».
Звідки виникло таке рішення та на які ще зміни чекати?
– Рішення було пов’язане з тим, що карантинні обмеження поставили фільми в нерівні умови. Через це неможливо об’єктивно визначити лідерів прокату, що ускладнює процедуру онлайн-голосування серед глядачів. Ця зміна діятиме, доки в країні не поновиться
повноцінна й систематична робота кінотеатрів.
Звісно, Шоста Національна кінопремія «Золота Дзиґа» матиме свої
унікальні відмінності. Та поки ще зарано розкривати всі секрети.
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– Враховуючи ситуацію з функціонуванням кінотеатрів, як ви вважаєте, яка їхня подальша доля?
– Довкола кінотеатрів уже декілька років поспіль ходять чутки про те,
що їхня ера закінчується. Ці розмови почалися ще до пандемії, з розвитком та масштабуванням стримінгових сервісів. Люди продовжать
ходити до кінотеатрів, а автори – знімати фільми для великого екрана. Але досвід кіноперегляду однозначно буде видозмінюватися в бік
онлайну. Тому я думаю, що скоро в кінотеатрах будуть затребуваними
три основних види контенту: блокбастери з вражаючими спецефектами й картинкою, авторське кіно високого рівня та комедії, як спосіб

МИ ВСІЄЮ КОМАНДОЮ СПОДІВАЄМОСЯ
ВЛАШТУВАТИ КРАСИВУ, ГІДНУ ТА СВЯТКОВУ
ЦЕРЕМОНІЮ ВРУЧЕННЯ ШОСТОЇ КІНОПРЕМІЇ
«ЗОЛОТА ДЗИҐА» В ТРАДИЦІЙНОМУ ФОРМАТІ
відпочинку. Кінотеатрам доведеться боротися за свого глядача, і не
лише контентом, а й технічною спроможністю. Крім того, пандемія
змусила кінотеатри ставати гнучкішими, шукати нові шляхи до аудиторії. Це також вплине в майбутньому на формат, у якому існуватиме
велике кіно. Диджиталізація кіногалузі неминуча, утім упевнена, вона
відбуватиметься не замість, а паралельно з традиційною формою перегляду кіно.
– Українська кіноакадемія також активно продовжує диджиталізуватись. Які онлайн-івенти ви встигли провести?
– Від початку року ми продовжували працювати над онлайн-проєктами
Української кіноакадемії, проводили вебінари та дискусії з кінодіячами.
Напередодні вручення П’ятої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» в
межах промокампанії ми влаштували серії прямих ефірів з номінантами на нагороди. Таким чином, українські глядачі мали змогу познайомитися з авторами національних стрічок ближче.
Також ми організували вже два «Сценарних пітчинги», які було започатковано Українською кіноакадемією та онлайн-платформою
DzygaMDB за ініціативи сценариста Сергія Касторних. А зараз триває
прийом заявок на участь у третьому «Сценарному пітчингу». До речі,
після перший двох конкурсів на DzygaMDB було сформовано постійно діючу бібліотеку сценаріїв, яку можна переглянути,
зареєструвавшись на ресурсі. Там ви знайдете багато
КІНОТЕАТРАМ
корисної інформації та контактів, база яких збільшуДОВЕДЕТЬСЯ БОРОТИСЯ
ється в геометричній проЗА СВОГО ГЛЯДАЧА, І
гресії.
НЕ ЛИШЕ КОНТЕНТОМ,

А Й ТЕХНІЧНОЮ
СПРОМОЖНІСТЮ

– Серед офлайн-заходів,
організатором яких була
Кіноакадемія, є також дводенний форум «Дубль». Як виникла ідея його проведення та які результати він показав?
– Форум #Дубль1 ми проводили спільно з Асоціацією рекламних продакшенів України. Ідея його створення виникла дуже природно. Це
був запит на нетворкінг від української спільноти аудіовізуального
сектору. Довгий час ринки реклами, кіно та серіального виробництва
були розрізненими, сьогодні ситуація змінюється, а заходу, який би
міг об’єднати представників всієї індустрії та винести на обговорення
спільні проблеми, бракувало. До організації заходу також доєдналася
Асоціація кастинг-директорів України, адже із зростанням індустрії
невирішені питання, зокрема об’єднання функцій кастинг-директора
та агента-актора в одній особі, стали все гострішими.
Заходи на кшталт форуму «Дубль» покликані об’єднати індустрію, на-

дати її представникам можливість взаємообміну досвідом, навичками, власними кейсами. Маю надію, що їх проведення стане доброю
традицією.
–Розкажіть про світовий успіх українських фільмів.
–Попри турбулентну ситуацію у фестивальному світі, українське кіно
цьогоріч продовжувало свій тріумфальний шлях на міжнародній арені. Наприклад, на «Берлінале» відбулася світова прем’єра драми Катерини Горностай «Стоп-Земля», яка здобула головну нагороду секції
Generation 14plus. Крім того, фільм виграв три нагороди 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю, зокрема Ґран-прі. Згодом у Каннах
показали два фільми, до створення яких дотична Україна. У підсумку
фільм Сергія Лозниці отримав відзнаку на Каннському кінофестивалі – спеціальний приз журі премії «Золоте око», а стрічка Елі Граппа
«Ольга» здобула приз за найкращий сценарій. На Венеціанському кінофестивалі в основному конкурсі змагалася драма Валентина Васяновича «Відблиск», яка, до речі, є першим суто українським фільмом,
що потрапив до головної програми фестивалю. У програмі «Горизонти» показали стрічки «Носоріг» Олега Сенцова та «Цензорка» Петера
Керекеша. Також українські фільми були представлені на Варшавському кінофестивалі, на Стокгольмському, де «Носоріг» виграв дві
нагороди, та на кінофестивалі в Ірландії, який приніс нагороду документальному фільму Аліни Горлової «Цей дощ ніколи не скінчиться».
Як бачимо, українське кіно продовжує впевнено заявляти про себе на
міжнародному ринку.
– Чи вплинуло продовження пандемічних обмежень на національний прокат?
– Звісно, український кінопрокат дуже постраждав за роки пандемії.
Якщо раніше могло вийти понад 40 фільмів на рік, то зараз ця кількість
ледь сягає 20 стрічок. Зокрема, у 2021 році в прокат вийшло 17 українських фільмів та кінокартин, створених у копродукції з Україною.
– Коли та як може змінитися ця ситуація?
– Виробництво багатьох фільмів було призупинене, зйомки заморожувалися, прем’єри відкладалися. Гадаю, найближчим часом на нас
чекає низка стрічок, які будуть виходити одна за одною. Авторам доведеться боротися за глядача, а кінотеатрам — за контент.
– Чого чекати від ваших проєктів у 2022 році?
– Важко сказати зі стовідсотковою упевненістю, що на нас чекатиме
завтра, а тим паче – за пів року. Але ми всією командою сподіваємося влаштувати красиву, гідну та святкову церемонію вручення Шостої
Кінопремії «Золота Дзиґа» в традиційному форматі.
Що стосується Одеського міжнародного кінофестивалю, на вас зовсім скоро чекають дуже круті новини, тому раджу слідкувати за
соціальними мережами та сайтом ОМКФ, який у 2022 році знову
фокусуватиметься на національному кіно та продовжуватиме його активну
підтримку. Тож запрошуємо всіх долучитися до найУКРАЇНСЬКЕ КІНО
масштабнішої кіноподії літа
ПРОДОВЖУЄ ВПЕВНЕНО
з 23 до 30 липня.
ЗАЯВЛЯТИ ПРО СЕБЕ НА
Крім того, на початку приМІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
йдешнього року ми плануємо провести Зимовий Кіноринок для представників дистриб’юторських компаній та кінотеатрів,
а також кіностудій та інших компаній, що надають послуги в галузі
кіноіндустрії. Але його проведення наразі залежить від загальної епідеміологічної ситуації в країні.
Безумовно, з боку Української кіноакадемії ми продовжимо влаштовувати освітні вебінари й дискусії, про які обов’язково інформуватимемо на наших ресурсах. Тому раджу підписатися на наш Telegram-канал, де оперативно та цікаво висвітлюються всі новини української
кіноіндустрії.
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КАТЕРИНА УДУТ:
«Ми прагнемо, щоб представники
індустрії були на одній хвилі»

П

РОВЕДЕННЯ
ОДИНАДЦЯТОГО
МІЖНАРОДНОГО
МЕДІАФОРУМУ
KYIV MEDIA WEEK,
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ
СОЦІАЛЬНО ВАГОМОГО
КОНТЕНТУ PITCH UA
ТА СТВОРЕННЯ
ОДНОЙМЕННОЇ
БЕЗКОШТОВНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ,
ЗАЛУЧЕНІСТЬ ДО
МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТІВ
ЩОДО КОПРОДУКЦІЙНИХ
ІНІЦІАТИВ ЗА
НАПРЯМКАМИ УКРАЇНА–
КАНАДА ТА УКРАЇНА–
ІТАЛІЯ – ОСЬ ЛИШЕ
КІЛЬКА ІНІЦІАТИВ MRM,
ЩО ОДНОЗНАЧНО
ВПЛИНУЛИ НА
ФОРМУВАННЯ
ЛАНДШАФТУ
МЕДІАБІЗНЕСУ УКРАЇНИ
2021 РОКУ. ПРО НИХ ТА
ПРО ПЛАНИ КОМПАНІЇ
НА ПРИЙДЕШНІЙ РІК
МИ ПОГОВОРИЛИ З
ДИРЕКТОРКОЮ MRM
КАТЕРИНОЮ УДУТ.
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– Розкажіть про головні підсумки цьогорічного KMW: що стало для
вас найважливішим, які особливості та головні досягнення?
– Цьогоріч KMW відбувся вже водинадцяте й уперше – у гібридному
форматі, що поєднав онлайн і офлайн. Після минулорічного KMW, що
проводився лише онлайн через пандемію, нині ми йшли на це свідомо.
Організувавши 2020-го безкоштовний івент, ми зрозуміли, що маємо
величезну неохоплену аудиторію, яка через ті чи інші обставини (зокрема, фінансові) не контактувала з форумом раніше. Це молоді креатори,
творці контенту, порівняно нові продакшени, і ми зацікавлені, щоб усі
вони були з нами на одній хвилі. Тому свідомо відкрили KMW–2021 – з
його експертизою, знаннями, ноу-хау і трендами – у буквальному розумінні для всіх.
Звісно, оскільки міжнародні подорожі досі є проблемою, на KMW–2021

наживо було менше закордонних учасників, ніж зазвичай, але дуже багато приєдналися дистанційно – мова і про спікерів, і про гостей. Загалом у нас було 70 експертів із 15 країн, 300 учасників на локації, а до
онлайн-трансляції долучилися понад 3 000 глядачів із 37 країн світу.
Також цього року спеціально для KMW аналітичний відділ MRM і видання Media Business Reports підготували п’ять ексклюзивних аналітичних досліджень українського ринку ТБ, кіно та диджитал. Зокрема, це
дослідження прокатної та фестивальної історії кінопроєктів, реалізованих за підтримки Держкіно з 2014-го року; перше в Україні комплексне
дослідження серіального виробництва, яке демонструє його еволюцію
за 5 років; дослідження структури українського телеефіру за видами
трансльованого контенту. Також аналітичний огляд, що надає інформацію про найзатребуваніший контент серед провідних бродкастерів.
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А ще ми вперше для нашої держави зробили розгорнутий аналітичний
огляд одного з найперспективніших і водночас найменш вивчених секторів медіаринку – VoD-платформ.
Одне з ключових завдань KMW – надавати гравцям індустрії комплексну
аналітику ринку, щоб ми всі працювали в спільній системі координат та
могли віднаходити точки для зростання. Тому вже вдруге ми зібрали дослідження, які здійснюються для KMW, у комплексний документ – KMW
White Paper українською та англійською мовами. Фактично, це гід актуальними трендами аудіовізуальної індустрії України та інструмент для формування бізнес-стратегій на наступний рік. Його безкоштовно отримали всі учасники форуму. А ще завдяки KMW White Paper форум певним
чином триває й досі, адже безкоштовний доступ і зараз відкритий для
всіх охочих: аби його отримати, потрібно просто заповнити реєстраційну
форму на сайті KMW–2021.
– Зважаючи на непрості умови у світі та карантинні обмеження, які заплановані активності все ж довелося відкласти, а що, навпаки, вийшло
якнайкраще, попри всі перепони?
– Уже майже два роки весь світ живе в умовах, які хоча великою мірою
нас обмежують, проте водночас і стимулюють розвиватися, змінюватися.
За цей час усі отримали неабиякий досвід адаптації до умов «нової нормальності» – і саме цьому досвіду був присвячений цьогорічний форум,
що отримав назву «Медіабізнес. Перезавантаження». Звісно, ми, як організатори, теж перезавантажилися.
«Доковідний» KMW – це мінімум чотири дні, понад 50 івентів, ринок
контенту. Цьогоріч довелося відкласти ринок, оскільки його основа – це
іноземні стенди, міжнародні дистриб’ютори, продакшени, сейлз-хауси.
Тривалість форуму скоротилася до двох днів, а кількість івентів до 18.
Проте це не позначилося на якості: програма була дуже насиченою –
10 панельних дискусій, презентації 5 аналітичних досліджень, 2 спеціальні доповіді, а також скринінг трендових шоу. А ще, завдяки суворому дотриманню всіх карантинних вимог – тільки з перевіркою сертифікатів і
безкоштовним тестуванням – ми змогли провести традиційну вечірку
KMW, втамувавши спрагу учасників за живим неформальним спілкуванням.
– У межах цьогорічного KMW стартувала «Друга Конференція та зустрічі з копродукції Україна–Канада»: наскільки ефективні такі зустрічі, який відгук та результат мають? Чи є плани проведення аналогічних заходів з іншими країнами?
– Про те, наскільки затребуваним є такий формат, найкраще кажуть
цифри. Однією зі складових проєкту #ucancoproduce був онлайн-пітчинг,
що відбувся 17 листопада. Ми отримали 292 заявки від 170 продюсерів з
обох країн на участь у ньому. Міжнародна експертна комісія обрала з них
25 проєктів, які й були представлені на пітчингу. Фіналісти особисто зустрілися з потенційними партнерами та обговорили можливості подальшої співпраці: загалом відбулося 49 онлайн-зустрічей! А також на основі
заявок був сформований онлайн-каталог, до якого увійшло 259 проєктів
– усі зареєстровані продюсери мають до нього доступ і можуть комунікувати з їхніми авторами напряму.
Чому ми почали саме з Канади? Це логічно, оскільки вже рік як ратифіковано Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Україною та Канадою, і творці контенту по обидва боки океану дуже зацікавлені в практичній інформації щодо того, як скористатися її перевагами,
зокрема можливістю отримання податкових пільг та фінансування від
обох держав. Саме цю інформацію було надано у вересні в межах панельної дискусії «Починаємо: канадсько-українська копродукція в дії», яку
канадська медіаспільнота переглянула в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF), а українська – у межах KMW. А за півтора місяця
тему розвинули на дискусійній панелі «Копродукція між Україною та Канадою: можливості для виробників аудіовізуального контенту».
Проєкт #ucancoproduce ініційований Українською кіноасоціацією (УКА)
та Посольством Канади в Україні й реалізований MRM за підтримки Держкіно, Міністерства з питань канадської спадщини, Telefilm Canada, Канадської Асоціації Медіа Продюсерів (CMPA).
Такі ініціативи дають практичні результати: підвищення поінформованості щодо міжнародної копродукції та, звісно, безпосередню появу нових
проєктів та партнерств. Щодо нових подібних ініціатив говорити щось

конкретне поки зарано, та, звісно, розглядаємо таку можливість. Потенційних країн-партнерів багато – взяти хоча б Італію, де в грудні компанія
MRM стала співорганізатором Днів української аудіовізуальної індустрії
в Римі.
– Розкажіть, як пройшла ця подія.
– Метою заходу було представити італійській професійній спільноті досягнення, можливості та сервіси, які пропонує Україна у сфері виробництва й дистриб’юції кіно-, теле- та диджитал-контенту, аби підсилити
діалог між професійними спільнотами обох країн. Проєкт організований Українською кіноасоціацією за підтримки Держкіно, Міністерства
закордонних справ України, Посольства України в Італії та за сприяння
Генерального директорату з питань кіно та аудіовізуальної продукції Міністерства культури Італії, у партнерстві з MRM та Mimesi’S APS (Італія).
До української делегації увійшли очільники українських державних профільних та дипломатичних структур, СEO провідних продашенів та незалежних продюсерів, а з італійського боку долучилися представники державного та бізнесового секторів аудіовізуальної індустрії. Загалом захід
зібрав 60 професіоналів на офіційному відкритті та понад 400 глядачів на
кінопоказах.
У програмі відкриття Днів відбулася презентація Discover Ukraine, що познайомила італійських фахівців з потужностями аудіовізуальної індустрії
України та представила онлайн-базу наших локацій. Також у межах індустріальної секції були представлені українські аудіовізуальні проєкти,
що наразі перебувають у розробці та мають потенціал з позиції спільного
виробництва з Італією та міжнародної дистриб’юції.
Окремий акцент у програмі було зроблено на інформуванні про можливості підтримки міжнародної копродукції в Україні та Італії, а також окреслено перспективи укладення меморандуму про спільне виробництво
аудіовізуальних творів між Україною та Італією, що відкриє нову сторінку
для індустріальних колаборацій.
– Невдовзі стартує PITCH UA 4. Чим конкурс відрізнятиметься від попередніх? 2021 року ви також запустили Освітню платформу під тим
самим брендом, чим вона є корисною для індустрії?
– PITCH UA 4, організований за підтримки проєкту Transformation
Communications Activity (TCA), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), та за сприяння Міністерства культури та
інформаційної політики України, матиме нові тематичні категорії конкурсних проєктів, актуалізовані відповідно до поточних потреб українського суспільства. Та, звісно, головна мета конкурсу – об’єднати українців, наповнивши ефіри телеканалів, екрани кінотеатрів та вебресурси
якісним контентом, що демонструє єдність України в її різноманітності,
– лишиться незмінною. Цього року також відбудуться деякі зміни в правилах проведення конкурсу, про що ми ґрунтовно поінформуємо потенційних аплікантів.
Щодо Освітньої платформи PITCH UA – то це просвітницький проєкт,
спрямований на те, аби надавати українським контентмейкерам безкоштовний доступ до майстер-класів міжнародних фахівців зі створення
контенту з акцентом на інтеграцію суспільно важливих тем. Зокрема, уже
відбулися майстер-класи Крейга Мейзіна – шоуранера серіалу HBO «Чорнобиль»; Джона Вінна, продюсера й одного з режисерів фільму «Захар
Беркут»; журналістки та режисерки-документалістки Дженніфер Крендалл; кіносценариста Кріса Спарлінга («Гренландія», «Море дерев») і телепродюсерки Дейлін Родрігес («Теорія брехні», «Королева Півдня»); сценариста й продюсера Майкла Даггана («Закон і порядок», «Поліція Маямі»);
диджитал-консультантки та менторки з маркетингу Лорен Козак. Як то
кажуть, слідкуйте за анонсами: далі буде!
– MRM системно долучається до промоції українського кіно за кордоном: які ваші плани на прийдешній рік?
– Наразі ми ще перебуваємо в процесі формування планів на 2022 рік,
однак однозначно будемо брати активну участь у підготовці презентацій
України на ключових індустріальних подіях по всьому світу. Ми традиційно долучатимемося до організації національних павільйонів і стендів,
презентацій можливостей української індустрії, створення й розповсюдження аналітичних та інформаційних матеріалів щодо актуального стану та трендів українського ринку.
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ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

П

«ТИ – КОСМОС»:

ОДІЇ СТРІЧКИ
ВІДБУВАЮТЬСЯ
НА КОСМІЧНОМУ
КОРАБЛІ, І АБИ ГЛЯДАЧІ
МАЛИ ВІДЧУТТЯ
ВИХОДУ У ВІДКРИТИЙ
КОСМОС, ТВОРЧА
ГРУПА ВДАЄТЬСЯ
ДО НАДСКЛАДНИХ
ТЕХНІЧНИХ НОВАЦІЙ
ТА МАСШТАБНИХ
ДЕКОРАЦІЙ. ФІЛЬМ
СТВОРЮЄТЬСЯ
КІНОКОМПАНІЄЮ
FOREFILMS (ПРОДЮСЕРИ
ВОЛОДИМИР ЯЦЕНКО
ТА АННА ЯЦЕНКО
(СОБОЛЕВСЬКА)
ЗА ПІДТРИМКИ
ДЕРЖАВНОГО
АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З
ПИТАНЬ КІНО.

ВЛА Д ОДУДЕНКО, ХУДОЖ

НИК-ПОСТАНОВНИК:

«Я вперше зіткнувся з таким завданням: створити
фантастичне
майбутнє,
побудувати
космічний
корабель, ще й настільки масштабно. Кожен об’єкт та
елемент, який можна побачити в кадрі, унікальний.
Неможливо просто заглянути до магазину та купити
якийсь реквізит або панель керування космічним
апаратом. Відтворювалось усе з нуля: підлога, стіни та
стелі, космічні шафи й полиці, лампи та вікна, двері та
столи тощо. Сантиметр за сантиметром понад два місяці
створювалися ці незвичайні декорації».

в Україні знімають унікальний проєкт

ДЕКОРАЦІЇ В ЦИФРАХ:

Р:
ПАВЛО ОСТРІКОВ, РЕЖИСЕ
Створювали унікальні декорації понад 2 місяці.

«Звичайно, важко розробити реалістичну
наукову фантастику, але для більшої
достовірності ми консультувалися з
українськими астрофізиками щодо будови
корабля та сцен у відкритому космосі».

Задіяли 15 постановників та 10 декораторів.
Розроблено понад 300 друкованих макетів – від
логотипа судна до всіх сортів пластин, ліцензійних
таблиць на дверях та люках тощо.
Понад 50 різних пристроїв вбудовано в місце
розташування «Центральний елемент керування
кораблем».
У кораблі більше ніж 100 видів кнопок, лампочок,
тумблерів тощо.

СЮЖЕТ:
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ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ФІЛЬМ:

Український далекобійник Андрій уже два роки летить на космічному
вантажному судні до найближчої чорної діри. Його напарник –
бортовий комп’ютер Максим, якого запрограмовано розважати
та берегти пілота. У чорну діру вони мають скинути контейнери з
ядерними відходами. Але раптом планета Земля вибухає й Андрій
залишається єдиною людиною у Всесвіті. Та згодом на зв’язок із ним
виходить лаборантка французької космічної станції Катрін. Андрій
вирішує летіти назустріч Катрін. Космічна подорож займає майже рік,
протягом неї герої всигають закохатися один в одного.
CINEMA УКРАЇНА №36-37.2021

Робот Максим розроблений інженерами спеціально для зйомок цього
проєкту. Він рухається рейками на стелі, ним можна керувати та виконувати
різноманітні функції.
Концепт корабля «Обрій-2» створений на основі реальних напрацювань у
сфері космонавтики. Зокрема, використано йонні двигуни, які живляться
ядерним реактором. Зі свого боку, реактор охолоджується за рахунок
величезних радіаторних панелей. Штучна гравітація досягається обертанням
житлових модулів у формі тору по свої осі.
У розпорядженні героя фільму є шість відсіків: центр керування, спальня,
кімната відпочинку, кухня, тренажерний зал, вантажний відсік.
Переговорний пристрій, який використовується у фільмі, називається ПП-97.
Це невеличка відсилка до короткометражного фільму «Випуск’ 97».
Унікальні декорації, які відтворюють інтер’єр фактично всього космічного
корабля, займають три найбільших павільйони Національної кінематеки
України загальною площею понад 1000 кв. м.
«Ти - космос» фактично є фільмом моновиставою, адже весь час ми бачимо
лише головного героя, якого зіграє Володимир Кравчук.
Кастинг на головного героя пройшли більше ніж 150 акторів.
У проєкті задіяно понад 20 фахівців різних профілів: бутафорів, електриків,
виробників меблів, скульпторів, кравців, декораторів, поліграфістів,
дизайнерів.
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ЗАКОН І КІНО

МАРИНА
КУДЕРЧУК:
«Попереду – багато роботи та нового
українського кіно!»

ФОТО: ОЛЕКСАНДР ПІЛЮГІН

Я

КИМ БУВ
2021 РІК ДЛЯ
УКРАЇНСЬКОЇ
КІНОІНДУСТРІЇ В
ЦИФРАХ, ФАКТАХ
ТА ЕМОЦІЯХ, ЯКІ
ЗМІНИ, ДОСЯГНЕННЯ
ТА ЗДОБУТКИ ВІН
ПРИНІС, ЧИМ МОЖНА
ПИШАТИСЯ ТА ЩО
ПРОЄКТУВАТИ НА
МАЙБУТНЄ – ПРО
ВСЕ ЦЕ СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ VGL CINEMA
РОЗПОВІЛА
ОЧІЛЬНИЦЯ ДЕРЖКІНО
МАРИНА КУДЕРЧУК.
А ЩЕ – ПОДІЛИЛАСЯ
СВОЇМ БАЧЕННЯМ
ГОЛОВНИХ ВИКЛИКІВ
2022 РОКУ ДЛЯ
КІНОГАЛУЗІ ТА
ПОБАЖАННЯМИ
УКРАЇНСЬКИМ
КІНЕМАТОГРАФІСТАМ
У НОВОМУ КІНОРОЦІ.

– Підбийте підсумки 2021 року
для українського кіно й Держкіно зокрема. Назвіть головні
цифри.
– Рік був непростий і для всіх
нас, і для кіноіндустрії загалом.
Але ми досить успішно попрацювали й впоралися з викликами, які ставила перед нами світова пандемія. Ми провели всі
заплановані конкурсні відбори,
яскраво представили Україну
на найбільших світових фестивалях, підтримали прокат нового українського кіно та промоцію заходів із популяризації
українського кіновиробництва
та галузі загалом. Якщо говорити цифрами, то у 2021 році
за підтримки Держкіно було завершено 51 фільм, з них 16 – це
повнометражні ігрові стрічки.
Протягом року було укладено
38 договорів зі створення фільмів на 213 млн 261 тис. 940 грн.
Зараз у виробництві 108 фільмів. Як бачте, рік дійсно був активним та потужним.
Проведено три конкурсні відбори кінопроєктів, які претендують на державну підтримку.
Вони відбувалися вже за новими, вдосконаленими правилами. Дуже дякую Раді з державної підтримки кінематографії
та експертам, що брали участь
в оцінюванні проєктів під час
відборів: ми мали надзвичайно
багато заявок на всі конкурсні відбори та категорії, і часом було мало
сну та відпочинку, але всі заявки були розглянуті, усі претенденти мали
зворотний зв’язок, усі конкурси були проведені на найвищому рівні
завдяки спільній роботі експертів, Ради та Агентства.
Якщо в цифрах, то за результатами П’ятнадцятого конкурсного відбору
з 275 заявок було обрано переможцями 53 проєкти, серед яких 8 ігрових
повнометражних фільмів-дебютів і 18 короткометражних, 8 неігрових
повнометражних фільмів-дебютів та 1 короткометражний, 4 анімаційних короткометражних фільми-дебюти, 2 неігрових телефільми,
7 короткометражних та 2 анімаційних тематичних стрічки до 30-річчя
Незалежності України та 3 анімаційних фільми на тему безбар’єрності.
За Шістнадцятим конкурсним відбором переможцями стали 22 кінопроєкти зі 124 отриманих заявок (2 анімаційних телесеріали, 7 ігрових
телесеріалів і 1 неігровий, 4 ігрових повнометражних фільми спільного
виробництва з мажоритарною копродукцією і 3 з міноритарною, 5 неігрових фільмів у міжнародній копродукції).
Тридцять один кінопроєкт із 252 визнали переможцями Сімнадцятого конкурсного відбору. Для широкої глядацької аудиторії – 10 ігрових
та 1 анімаційний повнометражний фільми, 3 ігрових повнометражних
стрічки для дитячої аудиторії, 8 авторських ігрових повнометражних та
9 неігрових фільмів.
Ще з важливих цифр: сума, отримана державою від прокату фільмів,
створених за підтримки Держкіно (від реалізації прав на ці фільми),
цього року становила 7 млн 272 тис. 585 грн.
– Цього року українське кіно було гідно представлене на міжнародних фестивалях. Розкажіть про це докладніше.
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– Цей рік дійсно приніс багато уваги світових фестивалів до українського кіно. Створені за державної підтримки фільми були представлені в
конкурсних програмах та на індустріальних майданчиках багатьох кінофестивалів класу «А».
Наприклад, повнометражний дебют Катерини Горностай «СТОП-ЗЕМЛЯ» був відібраний до конкурсної програми Generation 14plus 71-го
Берлінського міжнародного кінофестивалю та отримав там «Кришталевого ведмедя» (Crystal Bear for Best Feature Film by the Generation 14plus
Youth Jury).
На кіноринку Marché du Film 74-го Каннського кінофестивалю кінопроєкт Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада» здобув підтримку новоствореного Гетеборзького кінофонду, а анімаційний короткометражний
фільм-дебют режисера Дмитра Лісенбарта «Непотрібні речі» був відібраний до основної конкурсної програми 24-го Шанхайського міжнародного кінофестивалю.
Фільми «Терикони» Тараса Томенка та «Я, Ніна» Марисі Нікітюк відібрали до секції Work In Progress 55-го Міжнародного кінофестивалю
в Карлових Варах, а короткометражний дебютний фільм Ольги Журби «Татові кросівки» пройшов відбір до конкурсної програми Pardi di
Domani 74-го Міжнародного кінофестивалю в Локарно.
Після цього на 78-му Венеційському кінофестивалі Україна презентувала відразу чотири стрічки, створені за державної підтримки. В основному конкурсі був
фільм Валентина Васяновича
«Відблиск»,
у конкурсній програмі
«Горизонти» – фільм
УКРАЇНСЬКЕ КІНО НЕ
Олега Сенцова «НоЗУПИНИЛОСЬ,
ПОПРИ ВСІ
соріг», на кіноринку
НЕСПРИЯТЛИВІ ОБСТАВИНИ,
Venice Production Bridge
ПОВ’ЯЗАНІ З ПАНДЕМІЄЮ
– «Памфір» Дмитра
Сухолиткого-Собчука.
Крім того, у конкурсній
програмі «Горизонти» взяла участь стрічка Петера Керекеша «Цензорка» й отримала нагороду за найкращий сценарій.
Три фільми представляли Україну на 37-му Варшавському кінофестивалі. У міжнародному конкурсі – «Будинок «Слово». Нескінчений роман»
Тараса Томенка та «Носоріг» Олега Сенцова, а в конкурсній програмі
1-2 Competition – створений за підтримки Українського культурного
фонду фільм Олексія Тараненка «Я працюю на цвинтарі».
Режисерський дебют Анни Соболевської «Оператор Вікторія» було відібрано до конкурсної програми Shorts New Talents Competition: Liveaction фестивалю PÖFF Shorts.
І це я перелічила лише фестивалі класу «А», а ще є інші кінофестивалі, які відбувалися в США, Німеччині, Чехії, Польщі, Хорватії, Ісландії,
Ірландії, Швеції і в яких створені за підтримки Держкіно фільми отримували головні нагороди та визнання. Щиро вважаю, що світ визнавав
українське кіно на найвищому професійному рівні.
– Українські кінофестивалі минулого року переважно перейшли в
онлайн, але цьогоріч знов вийшли «на люди». Які події ви підтримували?
– Цього року ми підтримали 24 міжнародних та всеукраїнських кінофестивалі, які проходили в Україні. Зокрема, забезпечили організацію та підтримку ХVІІ Міжнародного фестивалю документального
кіно про права людини Docudays UА, Міжнародного кінофестивалю
«Молодість», Одеського міжнародного кінофестивалю, кінофестивалю «Відкрита ніч», Міжнародного кінофестивалю «ОКО», Київського
міжнародного фестивалю короткометражних фільмів KISFF, Міжнародного фестивалю «Чілдрен кінофест», Трускавецького міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат», Міжнародного кінофестивалю
«Київський тиждень кінокритики», Запорізького міжнародного кінофестивалю «ZIFF», Міжнародного фестивалю актуальної анімації та
медіамистецтва «Лінолеум–2021», Міжнародного кінофестивалю документального та художнього кіно Kharkiv MeetDocs та багатьох інших.
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Із великим глядацьким успіхом пройшов новостворений Хмельницький кінофестиваль, фестиваль просто неба в Коростені та інші.
Ми підтримали популяризацію національних
фільмів та організацію й представлення української кіноіндустрії на 4 міжнародних кінофестивалях та виставках за кордоном: у Берліні,
Каннах, Венеції та Лондоні, підтримали проведення 20 прем’єрних показів національних
фільмів, що виходили цього року у всеукраїнський прокат, та ще багатьох подій та заходів,
спрямованих на підтримку та промоцію українського кіно.
З емоційного погляду особливо хотілося б
відзначити ще проведення днів українського кіно за кордоном. Цього року вони відбулись у Парижі, Гельсінкі й
Римі. Коли бачиш, як глядачі європейських столиць із захопленням дивляться українські фільми, аплодують їхнім командам та цікавляться
нашою культурою, це дійсно викликає почуття гордості за нашу країну
та бажання ще більше працювати над підтримкою талановитих митців.

підтримки Держкіно. Конференція стала першою подією загальнонаціонального рівня, що об’єднала за круглим столом представників органів
місцевого самоврядування, очільників кінокомісій, професійних кінооб’єднань та локейшен-менеджерів. Метою події було промотувати серед
представників органів місцевої влади перспективи співпраці з кіновиробниками та анонсувати державні ініціативи підтримки такої співпраці.
Днями ми презентували єдину державну систему електронного обліку
квитків «Єдиний квиток». Вона дає можливість повного переходу на реалізацію кінотеатрами по всій Україні квитків через єдину електронну
систему. Ми не лише будемо мати достовірну інформацію про кількість
проданих квитків на всі сеанси, зокрема й на національні фільми, ‒ це
збільшить податкові надходження до державного бюджету та, відповідно,
обсяги державної підтримки кінематографії, створить правові механізми
для захисту прав інтелектуальної власності, вирішить багато проблем, які
досі не було змоги зрушити з місця.

– Якими досягненнями пишаєтеся найбільше?
– Я задоволена тим, що українське кіно не зупинилось, попри всі несприятливі обставини, пов’язані з пандемією, що проводилися конкурсні відбори кінопроєктів, що ми підтримували презентації українського кіно та кіногалузі загалом на найбільших міжнародних кіноподіях...
З того, що хотілося б відзначити: до 30-річчя Незалежності ми провели
масштабний проєкт «Марафон фільмів до Дня Незалежності». У березні
на інформаційних ресурсах Держкіно було організовано відкрите опитування: які українські фільми зі створених за 30 років незалежності
глядачі хотіли б побачити в кінотеатрах. До річниці Дня Незалежності
України ми запропонували кінотеатральним мережам показати фільми,
що були обрані за результатами голосування, а творчі колективи авто– Депутати вже ухвалили державний бюджет на 2022 рік.
рів фільмів-переможців урочисто привітали та відзначили подяками
– Так, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні Державний бюпід час Одеського МКФ, що саме проходив напередодні Дня Незалежджет України на 2022 рік, і бюджет на кіно на наступний рік збільшено
ності. «Марафон фільмів до Дня Незалежності» став прекрасною нагодо 1,687 млрд гривень. Збільшено видатки як за програмою «Державна
дою передивитись улюблені фільми чи вперше побачити нове українпідтримка кінематографії», так і на управління у сфері кіно. Ми раді, що
ське кіно, зазирнути в минуле та крізь кінокадри зрозуміти, який шлях
держава усвідомлює важливість цієї сфери, та дякуємо всім причетним
за ці 30 років пройшли наша країна й наш український кінематограф.
за підтримку й увагу до галузі. Попереду – багато роботи та нового украУ 2021 році ми також презентували онлайн-довідник «База націоїнського кіно!
нальних фільмів України» – найповнішу базу даних за національними
фільмами, професіоналами кіновиробництва
– Які головні виклики бачите у 2022-му й на
та компаніями-виробниками України. Зараз
чому буде зосереджена головна увага?
на нашому сайті міститься інформація про
– Головним завданням й надалі буде підтримка
більш ніж 2000 фільмів, майже 13 000 кіноукраїнського кіно, надання нашим кінематограпрофесіоналів та 400 компаній-виробників
МИ РАДІ, ЩО ДЕРЖАВА
фістам можливостей для самореалізації та проукраїнського кіно. Можна знайти інформаУСВІДОМЛЮЄ ВАЖЛИВІСТЬ
фесійного розвитку, створення нових яскравих
цію про фільми, створені не лише за період
КІНОСФЕРИ, ТА ДЯКУЄМО ВСІМ
українських фільмів та промоція нашого кіно у
незалежності, а й у попередні роки, зокрема
ПРИЧЕТНИМ ЗА ПІДТРИМКУ Й
світі.
фільми Всеукраїнського фотокіноуправлінУВАГУ ДО ГАЛУЗІ
Оскільки ми поки не виходимо із карантинних
ня, «Українфільму», кіностудії ім. Довженка,
обмежень, уваги потребуватиме робота демон«УкрАнімаФільму», Київської студії наукостраторів фільмів (кінотеатрів) та виробників
во-популярних фільмів, «Укркінохроніки»
фільмів, проєкти яких передбачають велику кількість масових зйомок.
та багатьох інших. Спеціально для онлайн-довідника було зроблено
Наступного року ми продовжимо роботу над приведенням нормативкадри та оцифровано титри до майже 20 відсотків представлених
но-правових актів у відповідність до світової практики та змінених закокіноробіт. Ми не зупиняємо цей проєкт: зараз в опрацюванні та нанодавчих актів України. Триватиме планова робота із проведення нових
повненні перебуває англомовна версія «Бази національних фільмів
конкурсних відборів кінопроєктів та укладення угод із переможцями
України».
попередніх конкурсів, підтримка промоції національних фільмів – як в
Протягом року ми проводили багато зустрічей та відкритих дискусій –
Україні, так і за кордоном. Не менш важливим етапом стане також робота
як за спільним із представниками української кіносфери вирішенням
з державними студіями, які передаються в управління Держкіно. Зараз
проблемних питань, так і за запитами на консультаційну допомогу:
триває інвентаризація та прийняття на баланс майна студій, розроблявелика дискусія та обговорення, наприклад, відбулись у межах Film
ється стратегія їхнього розвитку.
Industry Office 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Разом
Як я й говорила, попереду – багато роботи та яскравого українського
з Радою з державної підтримки кінематографії ми обговорювали крикіно!
терії відбору проєктів та обов’язкові складові пітчингу, говорили про
потенціал вітчизняної та міжнародної дистриб’юції.
– Ваші побажання українським кінематографістам у новому році.
Під час 11-го Міжнародного медіафоруму KYIV MEDIA WEEK відбулася
– Натхнення, нових ідей та їх якісної реалізації.
спеціальна конференція «Кінокомісії України», що була організована за
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Я

РАДА
ДЕРЖКІНО
про досягнення 2021 та
очікування від наступного року
АРТЕМ КОЛЮБАЄВ, голова Ради
Цей рік для українського кіно був дуже важким.
Пандемія, обмеження в знімальних процесах,
багато проєктів було відкладено, заморожено,
іноземні партнери не могли вчасно підтвердити фінансування... Багато команд припиняли
зйомки через хвороби членів знімальних груп: такі
паузи не були передбачені заздалегідь і призводили до додаткових
збитків. У результаті, завершення стрічок ускладнювалось, збільшувалися фінальні кошториси, і продакшени просили про відтермінування.
І нам разом з Держкіно доводилося постійно вирішувати питання переносу термінів здачі проєктів. Але з викликами ми все ж впоралися.
Важливим досягненням року я вважаю роботу очільниці Держкіно Марини Кудерчук, спрямовану на збільшення фінансування українського
кінематографу на наступний рік. Протягом року агентство опікувалося
не лише збереженням індустрії в складний час, але й подальшим розвитком. У результаті, бюджет на наступний рік збільшено втричі. Це
означає більше можливостей для підтримки галузевих заходів і, власне,
виробництва кінопроєктів.
Досягненням я вважаю і рішення Кабміну відокремити Державне
агентство з питань кіно від Міністерства культури: тим самим структура стає більш самостійною, мобільною та ефективною, отримує можливість самостійно формувати й реалізовувати політику у сфері кінематографії.
Водночас потребують доопрацювання питання, пов’язані з рибейтами.
Ми, зі свого боку, зверталися до профільного парламентського комітету, щоб разом вирішити існуючі в законі про рибейт юридичні колізії. І
сподіваюсь, що у 2022-му в нас реалізується перший рибейт як на міжнародному, так і на національному рівні.
Побажання на 2022-й: щоб ми перемогли COVID-19, щоб кінотеатри
були відкриті для всіх охочих, щоб не було інших обмежень. Ми всі
очікуємо, що із завершенням пандемії ситуація нормалізується й ми не
лише повернемося на доковідний рівень активності кіноіндустрії, але й
посилимо його. Мрію, щоб українські прем’єри відбувалися по декілька разів на місяць і українське кіно знову збирало повні зали.

КИМ БУВ 2021 РІК
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО
КІНО – З ТАКИМ
ЗАПИТАННЯМ МИ
ЗВЕРНУЛИСЯ ДО
ЧЛЕНІВ РАДИ З
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
КІНЕМАТОГРАФІЇ. І
ВОНИ ПОДІЛИЛИСЯ З
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кіно. Мультфільми залишаються гострою проблемою: потрібно, щоб діти
зростали на нашому вітчизняному продукті.
Ще потрібно попрацювати над золотою серединою щодо кількості проєктів, які випускаються за державної підтримки. На мою думку, їх не повинно
бути дуже багато.
Цього року держава почала підтримувати серіальне виробництво, і це, я
вважаю, дуже правильно. Потрібно розвивати цю нішу, сприяючи тому,
щоб телепроєкти були патріотичними, правильними з позиції моралі, а
водночас цікавими, здатними захопити чи розважити глядача. А найголовніше – були конкурентними.
Не можна забувати про економічну складову кіновиробництва. В ідеалі вибудовується такий ланцюжок: Держкіно вкладає гроші в проєкт, отримує
їх назад після його реалізації, а глядач отримує задоволення і «голосує»
квитками. Тож економіка й задоволення крокують поруч (посміхається). І
продюсери мають сприймати кіно як конкурентний бізнес.
Щодо очікувань від 2022-го, хотів би, щоб нарешті закінчилася історія,
пов’язана з ковідом. Дуже прикро, коли кіношники вкладають у проєкт
душу, а дійти до глядача їм заважає локдаун, червоні-жовті зони, заповнення кінозалів «шахматкою» тощо. За таких умов неможливо нормально
планувати бізнес. Якщо людство поборе пандемію, стане набагато легше не
тільки кожному з нас, але й кіногалузі загалом.
А ще треба прагнути, щоб Дні українського кіно, які відбуваються частково за підтримки Держкіно в різних країнах, ставали важливою подією не
лише для нашої діаспори, але й для місцевих кіноманів. Рівень українських
кінопроєктів уже цілком це дозволяє. Наприклад, на грудневі покази в Парижі квитки купували і французи. Це гарний знак.

ЮРІЙ ГОРБУНОВ
Підбиваючи підсумки року, я б думав більше не
про досягнення, а про те, що ще треба зробити,
яким напрямкам приділити більше уваги.
По-перше, повинна дотримуватися жанрова рівновага в проєктах, які підтримує держава. І можу
констатувати, що за підсумками проведених у 2021му пітчингів ми необхідний баланс підтримували: серед переможців були й історичні драми, і проєкти, пов’язані з війною,
і комедії. Але водночас у нас усе ще не вистачає дитячого і юнацького
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МАРІАННА НОВІКОВА
Як і будь-який рік, цей мав свої перемоги, втрати,
сподівання та розчарування і, звісно, тривав у стані
постковідного синдрому, коли вже не лихоманить,
але ще потрібно пройти реабілітацію.
Досягнення цього року можна буде оцінити в більш
далекій перспективі. Як і продуктивні зміни, які ми
маємо сьогодні, – це результат роботи всієї індустрії не

лише в цьому, але й у попередні роки. Із важливих досягнень – робота
колег у напрямку міжнародного співробітництва, підтримка ініціатив
щодо представлення української кіноіндустрії за кордоном, розробка
змін до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» у
частині отримання іноземними виробниками кешрибейтів, створення
нових форм підтримки, збільшення фінансування на підтримку кінематографії у держбюджеті на наступний рік, отримання українськими
проєктами підтримки у фонді Eurimage, підписання оновленої редакції
Європейської конвенції про спільне кіновиробництво.
Мої очікування від 2022-го: збереження сталого розвитку кіноіндустрії,
зростання зацікавленості та довіри міжнародних партнерів до України,
збільшення кількості копродукційних проєктів за участі українських
виробників. А також отримання якісного результату тих рішень, що
були прийняті, та успішна реалізація підтриманих цього року українських фільмів.

ПОЛІНА ТОЛМАЧОВА
2021-й був роком перезавантаження після того,
як багато процесів призупинилося після пандемії.
То був рік непростий для кіно взагалі, рік пошуку
нових форм дистриб’юції, нових тем, нових форм
роботи з глядацькою аудиторією.
2021 рік був роком фестивальної присутності, і це я
вважаю реальним досягненням! Берлін, Венеція… Це
дуже круто. Ще 2021-й був роком реформ та переосмислення того, чим
є кінематограф.
Серед питань, які треба більш ретельно пропрацювати, – відповідальність за витрачені на кіно бюджетні кошти, більше уваги варто приділяти якості продукту, пошуку яскравих творчих рішень.
У 2022-му чекатиму на бокс-офіси українських фільмів, з одного боку,
та яскраві авторські фільми – з іншого. Це й очікування, і мрії, і цілі.

МИКОЛА ЧИХАНЦОВ
На мою думку, 2021 рік був досить вдалим для
українського кіно через призму продуктивності на майбутнє. На сьогодні існує декілька проблемних питань надання державної підтримки
кінематографії, цього року розпочато процедуру
їх нівелювання. Зокрема, суттєвим недоліком Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» та «Порядку подання заяв та отримання висновків про
проходження фільмом культурного тесту» є неможливість виконати
умови зазначених нормативно-правових актів іноземними суб’єктами в частині проходження культурного тесту. Так, названий закон та
порядок створювалися з метою підтримки саме українських суб’єктів
кінематографії. Пізніше зазначені акти доповнили можливістю отримання підтримки іноземними кіновиробниками (якщо до роботи залучені українські спеціалісти), але норми імплементували не повністю,
що призвело до певних колізій. У 2021 році до профільного комітету
Верховної Ради подано проєкт змін до цих законодавчих актів, який покликаний усунути такі перепони та вирішити існуючі колізії.
Поліпшення нормативного врегулювання діяльності кінематографії має
торкнутися й Ради з державної підтримки кінематографії. На сьогодні
члени Ради вимушені формувати так звані Картки оцінки, що є фактичним дублюванням діяльності експертних комісій.
Окрім цього, 2021 рік став знаменним у частині управління державними
кіностудіями. Кабінет Міністрів України передав, а Марина Кудерчук, як
голова Держкіно, сміливо прийняла на себе обов’язок щодо управління
державними кіностудіями та кінопідприємствами замість Міністерства
культури та інформаційної політики. Такий рішучий крок дозволить
Мінкультури зосередитися на стратегічному розвитку культури загалом,
а Держкіно, зі свого боку, зможе впровадити та реалізувати плани розвитку як державних підприємств кіноіндустрії, так і всієї кіногалузі.

АНАТОЛІЙ МАТЕШКО
Рік був непростим, але індустрія продовжувала
працювати: проводилися конкурсні відбори, кінопроєкти презентували на кінофестивалях. І рік не
минув без хорошого кіно.
Для мене 2021 рік найбільше запам’ятався двома
прем’єрами: «Я працюю на цвинтарі» режисера-дебютанта Олексія Тараненка, буду чекати від нього нових
робіт; і «Носоріг» Олега Сенцова, який дивовижно передав атмосферу
90-х років минулого століття. В обох випадках я побачив сучасне українське кіно, яке торкається екзистенціальних проблем і створює яскравих
персонажів.
Наразі українське кіно в пошуку головної теми, яка має вибухнути щонайменше у європейському просторі та сформувати свій почерк і актуальний стиль. Сподіваюсь, наступного року з’являться фільми, які привернуть увагу широкої глядацької аудиторії – не лише в Україні, а й на міжнародному рівні.

ОЛЕКСАНДР НЕДБАЄВ
Цей рік був, безумовно, складним для нас усіх. Але
попри Covid-обмеження індустрія працює, ми
провели конкурси й підтримали сильні проєкти.
Щотижня ми приймаємо вже готові фільми, серед
яких стає дедалі більше сильних стрічок, що гідно
представлятимуть Україну на міжнародних фестивалях і в кінотеатрах України.
Завдяки впровадженню проміжної фінансової експертизи в рамках конкурсу критерії відбору проєктів стають прозорішими й дедалі більш суворими щодо відповідності заявлених бюджетів сценаріям. Майже на
кожному засіданні ради ми наголошуємо, що йдеться про державні кошти, тому лише дбале їх використання може бути підтримано.
Завдяки блискучій роботі Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та особливо підкомітету у сфері кінематографу
та реклами разом із Держкіно та МКІП на наступний рік виділено
1,650 млрд грн на програму з державної підтримки кінематографії. Це є
історичним рекордом для незалежної України! На моє переконання, це
допоможе нам наступного року підтримати набагато більше яскравих
проєктів, талановитих режисерів, відкрити ще більше молодих імен, а також залучити іноземних виробників через систему рибейтів. Усе це дасть
можливість Україні дедалі впевненіше заявляти про себе на міжнародній
культурній арені.

ОЛЕКСІЙ ТРИТЕНКО
2021-й був роком надзвичайно непростим. Багато
викликів. Продовжився перманентний двобій з
коронавірусом. Звісно, це вносило певні корективи й у нашу роботу. А водночас виявило й проблемні зони. Бо для одних кінематографістів це стало поясненням, чому вони вчасно не закінчили свої проєкти,
а іншим по-справжньому завадило зняти якісь дуже важливі сцени. Ось
у цьому ми й намагалися розібратися весь 2021 рік.
Найбільшим досягненням вважаю те, що ми з колегами по Раді спромоглися нарешті трохи структурувати весь кіноринок, що приходить за
державним фінансуванням. Люди зрозуміли, що відтепер усе важливо: і
матеріал, який подається на пітчинг, і, власне, сама презентація, і як складено кошторис. Бо і експерти, і члени Ради доволі прискіпливо до цього
придивляються.
До того ж у 2021 році ми побачили багато чудових стрічок, які мають вийти в прокат або вже розпочали успiшну фестивальну історію.
Сподіваюсь, у новому році нарешті запрацює єдиний електронний квиток, що за ініціативи Держкіно ми із задоволенням підтримали. Це структурує ринок кінотеатрів. Ну, і маю надію на ще більшу кількість і якість
кінокартин, які вже отримали часткове фінансування або будуть подаватися на майбутніх пітчингах. Все буде кіно!
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ПРОГРЕСИВНІ
УМОВИ ДЛЯ
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Наша кіноіндустрія рухається вперед в
умовах розвитку технологій і міжнародної
співпраці, зростає також внутрішній ринок
і якісна конкуренція. Водночас за останні
два роки пандемія внесла корективи в різні
сфери ринку й тепер стало важливим не тільки приділяти увагу міжнародній співпраці,
але ще більше прискорити зростання якості
виробництва та кількості українських фільмів, для того щоб вони могли конкурувати
з іноземними стрічками як в кінотеатральному прокаті, так і за іншими способами
розповсюдження аудіовізуальної продукції.
Саме тому поданий до Верховної Ради законопроєкт № 6194 «Про внесення змін до
деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні», що розроблявся представниками підкомітету у сфері
кінематографу і реклами Комітету з питань
гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, Міністерства культури
та інформаційної політики України, Держкіно і професійних об’єднань та громадських
організацій галузі кіновиробництва, став не
просто вчасним, але й дуже необхідним. Наразі його вже підтримав профільний Комітет з питань гуманітарної та інформаційної
політики на своєму засіданні й найближчим

часом він готується до розгляду Верховною
Радою в першому читанні.
Документ не просто осучаснює законодавство у сфері кінематографії, але й актуалізує
основні регулювання, впроваджує нові форми підтримки, які дуже необхідні для повноцінного розвитку ринку, удосконалює існуючі порядки отримання державної підтримки
та забезпечує ефективну систему функціонування галузі загалом. Основні зміни вносяться до Законів «Про державну підтримку
кінематографії в Україні», «Про кінематографію», «Про Український культурний фонд»,
«Про рекламу» і секторально в низку інших
законів.
Однією з нових форм державної підтримки
є субсидії на проведення девелопменту (сценаріїв) проєктів. Зрозуміло, що це надважливий етап створення основи фільму – історії,
а отже, особливу увагу ми маємо приділяти
не тільки кількості проєктів, але і їхній якості. Часто це чималі інвестиції, тож потреба
в державній підтримці цього етапу є нагальною. Це не тільки дозволить інвестувати в
якість історій, але дасть поштовх розвитку
сценарної майстерності в Україні. І, як наслідок, якість проєктів, які претендуватимуть
на державну підтримку виробництва, підви-
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ВЕРХОВНІЙ РАДІ
ЗАРЕЄСТРУВАЛИ
КОМПЛЕКСНИЙ
ЗАКОНОПРОЄКТ ДЛЯ
ОСУЧАСНЕННЯ СФЕРИ
КІНЕМАТОГРАФУ В
УКРАЇНІ. ЕФЕКТИВНІСТЬ
СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ТА
РОЗВИТКУ КІНОІНДУСТРІЇ,
НОВІ ТА ВПОРЯДКОВАНІ
ІСНУЮЧІ ФОРМИ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ,
ВДОСКОНАЛЕНА
СИСТЕМИ КЕШРИБЕЙТІВ І
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ
УМОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ
ПАРТНЕРІВ, ПРОЗОРІСТЬ
КОНКУРСІВ І УХВАЛЕННЯ
РІШЕНЬ, КОМПЛЕКСНІ
УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ГАЛУЗІ – РОБОТА НАД
ДОКУМЕНТОМ ТРИВАЛА
ПОНАД РІК. ДО СКЛАДУ
РОБОЧОЇ ГРУПИ УВІЙШЛИ
НАРОДНІ ДЕПУТАТИ,
ФАХІВЦІ ДЕРЖКІНО,
ПРЕДСТАВНИКИ
ПРОФІЛЬНОГО
МІНІСТЕРСТВА ТА САМОЇ
КІНОГАЛУЗІ. ЯКІ ЗМІНИ
НЕСЕ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО
КІНОВИРОБНИЦТВА
Й МІЖНАРОДНОЇ
КІНОСПІВПРАЦІ НОВИЙ
ЗАКОН? З VGL CINEMA
НОВЕЛАМИ ПОДІЛИВСЯ
ПАВЛО СУШКО, ГОЛОВА
ПІДКОМІТЕТУ У СФЕРІ
КІНЕМАТОГРАФУ І
РЕКЛАМИ КОМІТЕТУ З
ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ УКРАЇНИ.

щиться, зросте конкуренція і, відповідно, ми отримаємо більше успішних
стане чітко вираженою, а правила й умови конкурсу – більш спрямованифільмів.
ми. По-перше, це підвищить ефективність конкурсів, по-друге, розподіл
Ще однією новою формою підтримки є поворотна підтримка виробництва
державної підтримки стане більш зрозумілими для суспільства.
фільму. Ми розуміємо, що конкурси, які проводяться для фінансування
Щодо умов проведення самих конкурсів, то в законі важливо закріпити
виробництва фільму у формі субсидій, це досить тривалий процес. Для
базові принципи їх проведення, змагальності, сталості, обов’язкову їх
комерційних фільмів, що виробляються на приватні кошти, вводиться
структуру. Детальні умови правил, як і раніше, будуть встановлюватися
нова форма поворотної підтримки виробництва в міноритарній частині
підзаконними актами, оскільки вони можуть змінюватися час від часу забюджету виробництва з обов’язковим поверненням її протягом трьох ролежно від стратегії розвитку галузі, поточних викликів і завдань, зміни техків. Ця форма підтримки доступна протягом усього року, є більш швиднологій, кон’юнктури, фокусу напрямків діяльності індустрії та держави.
кою в процедурах і має свої умови надання. Особливо важливим є те, що
Суттєвою частиною питання ефективності державної підтримки є поряповернути кошти потрібно в повному обсязі, і виконання цих зобов’язань
док і прозорість ухвалення рішень. А отже, визначеність повноважень і
виробником є досить жорстким. Для комерційних фільмів ця модель є
відповідальності Ради з державної підтримки кінематографії і експертів у
зручною й зараз дуже актуальною.
прийнятті рішень – це ледь не найголовніше, що потрібно внормувати й
Новою формою підтримки є субсидія виробнику, яка виплачується за реактуалізувати.
зультатами успішного кінотеатрального прокату національного фільму,
Закон встановлюватиме чіткий порядок обрання Ради кінематографії, відякий знятий без державної підтримки. Ця субсидія становить 25 % від
повідальність її членів, дієві правила недопущення конфлікту інтересів,
бокс-офісу фільму в українському прокаті, якщо збори сягнули понад 2000
унормування повноважень, забезпечуючи при цьому базовий принцип
прожиткових мінімумів. Цю субсидію ми звикли вже йменувати в індунезалежності Ради. Для проведення конкурсів важливим є залучення фастрії як «бонус», «нацрибейт», і спрямована вона має бути обов’язково на
хової експертизи, а тому законом важливо встановлювати й базові принвиробництво нових національних фільмів. А отже, її не можна витратити
ципи, за якими мають обиратися й працювати конкурсні експертні комісії.
на особисті потреби, вона має бути реінвестована, тобто її головна мета –
Ефективна система змагальності в конкурсах має бути гарантованою закорозвиток обсягу кіновиробництва. Таким чином, у виробника вже гаранном і одночасно адаптивною до поточних викликів.
товано є частина фінансування наступного фільму, у нього підвищуютьДуже важливо якнайшвидше інтегрувати Україну в міжнародну систему
ся гарантії зібрати й решту коштів на виробництво – або беручи участь
підтримки кіно. Законопроєктом ми врегульовуємо діяльність представу конкурсах на державне фінансування, або
ників від України в Eurimages, а також визназалучаючи кошти інших приватних джерел.
чаємо їхні повноваження й умови діяльності. А
Усі ми знаємо, що це відіграє істотну роль при
змінами до Податкового кодексу, запропоновапошуку інвесторів.
ними в законопроєкті № 6190, визначаємо праОдним з пріоритетних стратегічних напрямвила оподаткування таких грантів фонду.
ЗАКОН ВПРОВАДЖУЄ НОВІ ФОРМИ
ків нашої держави й індустрії є розвиток міжНаразі є ще багато важливих питань індустрії,
ПІДТРИМКИ КІНОГАЛУЗІ, ЯКІ ДУЖЕ
народного співробітництва. Зараз в Україні
які потребують врегулювання. Зокрема, чинНЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОВНОЦІННОГО
вже почали фільмувати проєкти для велиний закон «Про рекламу» обмежує викориких міжнародних студій, які приїжджають в
стання зображень у рекламі зброї та національРОЗВИТКУ РИНКУ
Україну на зйомки за системою кешрибейтів
ної символіки. Однак норма викладена так, що
для іноземних виробників. У чинних законах
вона поширюється і на трейлери та афіші фільбули технічні недоліки, які заблокували процедуру з отримання висновку
мів. Проте ми ж розуміємо, що ці заборони важливі для реклами певної
на відповідність проєктів культурному тесту й не давали можливості випродукції, однак є досить критичними для кіно, яке не є рекламою конплатити кешрибейти іноземним студіям. Законопроєкт № 6265, який усукретного продукту. Деякі фільми, особливо історичні, патріотичні, воєнває існуючі помилки в законі, цю систему розблокує. А новим індустріальної тематики, бойовики, не обходяться без цих атрибутів, і прорекламуваним законопроєктом № 6194 впроваджується низка важливих адаптацій,
ти їх без відповідних сцен зрозуміло для глядача неможливо. Ми вносимо
які зроблять систему гарантованою, сучасною, привабливою для іноземзміни до закону про рекламу, які роблять винятки для реклами кіно, однак,
них студій в умовах дуже високої конкуренції з іншими країнами, де ця
звичайно, застосовуючи чіткі правила для такої реклами та залишаючи засистема не тільки працює давно й чітко, але й усе більше вводить нових боборони для рекламування будь-чого іншого.
нусів для іноземців, заманюючи їх до себе. У нашому законопроєкті № 6194
Велика частина законопроєкту присвячена нормам, які дозволять офіційвдосконалюються процедури, чітко визначаються кваліфікаційні витрати,
но й ефективно залучати військову, іншу спеціалізовану техніку та особознімаються нелогічні обмеження щодо витрат і складнощі в їх підрахунвий склад для виробництва аудіовізуального продукту, використовувати
ку, визначаються чіткі умови отримання кешрибейтів, вносяться важливі
послуги військових і правоохоронних органів. Для цього вводяться відпозміни до культурного тесту, якому має відповідати проєкт, для того, щоб
відні механізми в низку спеціальних законів і пропонується до створення
можна було залучати не тільки європейських інвесторів, але й великих кліцентралізована Державна міжвідомча кінокомісія з питань виробництва
єнтів з усього світу, вводяться умови для гарантій виплати кешрибейтів,
фільмів та медіапродуктів в Україні.
спрощуються бюрократичні процедури та документообіг. Ці зміни базуТакож законопроєкт буде робити корисну справу, осучаснюючи терміноються на досвіді застосування як нашої системи рибейтів, так і на практиці
логію Закону про кінематографію, інших профільних законів і одночасно
інших країн, а отже, вони є дуже актуальними та необхідними.
забезпечуючи їх універсальність та актуальність на роки.
Важливою частиною змін є вдосконалення процедур державної підтримВажливу увагу в законі ми приділяємо кіноосвіті, професійній підготовці
ки. Нам необхідно чітко визначити, що фільми різного спрямування та
профільних кінематографістів, а також формуванню культурного смаку
призначення повинні мати прозору систему конкурсів і підтримки саме
в юному поколінні, практиці роботи над складними проєктами, а отже,
з урахуванням їхньої специфіки. Правила можуть мати й однакову конвводимо окремі системи підтримки освітніх заходів для професіоналів та
струкцію та суворість, однак щодо кожного з напрямків є свої вимоги, і
створення освітнього контенту для школярів і студентів. Проблема з нерозмежовувати ці конкурси потрібно. Так вони стануть більш визначестачею кадрів і сучасною освітою в індустрії в нас існує давно, тож закладаними та зрозумілими. Тому ми й переходимо від принципу проведення
ти підтримку потрібно негайно. Наступним нашим обов’язковим кроком
конкурсів за видами фільмів, як це було раніше, до градації підтримки та
буде побудова ефективної співпраці галузі, держави й вишів.
конкурсів за їх спрямуванням, призначенням. Основні спрямування: проОсучаснений закон стане системним механізмом, основою розвитку й носвітницькі, тематичні фільми й фільми соціальної значущості; фільми з
вих можливостей, встановить усі важливі базові правила, одночасно буде
фестивальним потенціалом (зокрема, міжнародним); комерційні фільми
зрозумілим універсальним інструментом, який зможе використовуватися
(зокрема, з міжнародним потенціалом); фільми спільного виробництва,
під будь-які плани розвитку кінематографії на різних етапах наших кінеякі поділяються на фестивальні й комерційні. Змагальність у пітчингах
матографічних досягнень, які б складні завдання перед нами не стояли.
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КІНОВИРОБНИЦ ТВО В РЕГІОНАХ:
підсумки роботи локальних кінокомісій та тенденції розвитку

П

ОПРИ
ПАНДЕМІЮ
2021 РІК СТАВ
РЕЗУЛЬТАТИВНИМ
У РОЗВИТКУ
ЛОКАЛЬНОГО
КІНОВИРОБНИЦТВА.
ЗА РІК ДО АСОЦІАЦІЇ
КІНОКОМІСІЙ
УКРАЇНИ
ДОЛУЧИЛОСЯ ЩЕ
ДЕВ’ЯТЬ РЕГІОНІВ –
НИНІ ВОНА НАЛІЧУЄ
СІМНАДЦЯТЬ
ОРГАНІЗАЦІЙУЧАСНИКІВ. ЇХ
РОБОТА МАЄ НА МЕТІ
ПОПУЛЯРИЗУВАТИ
КІНО НА МІСЦЕВОМУ
РІВНІ, ПРОМОТУВАТИ
ОСОБЛИВОСТІ
СВОГО РЕГІОНУ ДЛЯ
КІНОВИРОБНИЦТВА
Й, ТАКИМ ЧИНОМ,
ЗАОХОЧУВАТИ
ІНВЕСТИЦІЇ В
МІСТА ТА РЕГІОНИ.
ЗАПОРУКОЮ УСПІХУ
В ДІЯЛЬНОСТІ
КІНОКОМІСІЙ Є
СПІВРОБІТНИЦТВО
З МІСЦЕВИМИ
АДМІНІСТРАЦІЯМИ
ТА ПІДТРИМКА НА
ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ.

МАРИНА КУДЕРЧУК,

голова Державного агентства
України з питань кіно

АРТЕМ КОЛЮБАЄВ,

голова Ради з державної
підтримки кінематографії

«Головний пріоритет зараз полягає в тому, щоб на
місцях громадські організації спільно з облдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування розуміли, наскільки важливим є проведення
заходів у сфері культури та кіно, організація турів
та презентацій своїх локацій українським та міжнародним виробникам контенту, а також забезпечення розвитку інфраструктури цих локацій. Сподіваємося, що наступного року в бюджетах областей
будуть закладені кошти на підтримку діяльності
кінокомісій, формування електронних каталогів
місцевих локацій тощо. Держкіно також має намір
підтримувати кінокомісії. Тож єднаймо зусилля з
промоції українського кіно в регіонах», – зазначила
голова Державного агентства України з питань кіно
Марина Кудерчук.
УСПІШНІ КЕЙСИ ЛОКАЛЬНИХ
КІНОКОМІСІЙ УКРАЇНИ
В Україні наразі майже 50 % локальних кінокомісій – це новостворені громадські організації.
Для ефективного функціонування кожна комісія може індивідуально обирати інструменти
розвитку. Асоціація кінокомісій України об’єднує зусилля локальних кінокомісій, координує
їх діяльність, веде погоджувальну інформаційну
політику та створює стандарти роботи цих організацій.
«Виокремити якусь кінокомісію як найефективнішу – важко. Адже ми маємо різні напрямки та
різну специфіку в тому чи іншому регіоні. Наприклад, однією із тих комісій, якій вдається залучати
найбільше коштів, є Тернопільська кінокомісія.
Вони регулярно реалізовують багатомільйонні
проєкти. Ще є Івано-Франківська кінокомісія, у
них зазвичай також багато проєктів вартістю по
кілька сотень тисяч гривень. Наразі за останній
рік у них майже вісім успішних проєктів. Неможливо не відзначити Одеську кінокомісію, адже там
сформувався потужний кінематографічний ре-
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В’ЯЧЕСЛАВ ЄГОРОВ,

член Ради Асоціації
кінокомісій України, засновник
Закарпатської кінокомісії

гіон. Тобто фактично по всіх містах, у яких діють
кінокомісії, відбувається багато маленьких чи великих кінофестивалів, і кожен має свою певну творчу
нішу або певну тематику. Таким чином, локальні
кінокомісії мають змогу зайняти певну унікальну,
автентичну тематику й створювати проєкти в цій
площині, зокрема й з міжнародними партнерами.
Бо, наприклад, таких полонин, як у Карпатах, немає
більше ніде у світі, чи, якщо хтось має намір зняти
кіно про козацький період – то Січ є лише на Запоріжжі, чи навіть Чорнобиль, який є унікальною локацією та історією сам по собі. Кожен регіон України по-своєму унікальний, і навіть у невеличких
областях можна створити ефективні кінокомісії.
Україна – велика держава порівняно, наприклад,
з багатьма європейськими країнами. Ми маємо великий потенціал: починаючи від ландшафтних пейзажів і до людей – українці мають навіть візуальні
відмінності один від одного залежно від регіону, де
народилися. Чого варта тільки наша автентика: подивіться на ту кількість орнаментів вишиванок, які
існують по всій Україні та несуть в собі генетичний
код кожного регіону», – розповів член Ради Асоціації кінокомісій України, засновник Закарпатської
кінокомісії В’ячеслав Єгоров.
ПЕРШІ КРОКИ ДО ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ КІНОКОМІСІЇ
Для промотування свого регіону кожна кінокомісія використовує різноманітні інструменти:
від створення кінопаспорту до запровадження
кінозаходів та освітніх ініціатив. Залучення знімальних груп створює позитивний економічний
ефект для регіону, а зйомки закордонних проєктів підвищують імідж та туристичний потенціал
України у світі. Тому в Дніпровській кінокомісії
впевнені, що особливу увагу треба приділити
саме міжнародній промоції регіону.
«Наша «Дніпрокінокомісія» була створена навесні. У листопаді ми отримали офіційний статус для
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виконання функцій кінокомісії в області. Наразі до нашої організації
входить 23 члени. Серед них професійні актори, оператори, продюсери, спеціалісти, які займаються вивченням історичної та культурної
спадщини регіону. Першим нашим кроком є створення кінопаспорту
регіону. Це основний документ кінокомісії, адже він міститиме повний
систематизований перелік усіх можливих локацій для зйомок. У ньому
будуть фото цих локацій, короткі відеовізитівки та опис. Систематизувати його ми будемо за напрямками: від ландшафту – річки, пляжі, яри,
кручі, каньйони – до індустріальних локацій: заводи, різні підприємства (як діючі, так і покинуті), окремі знакові вулиці тощо. Це, звісно,
не швидкий процес, тому ми будемо залучати до нього велику кількість
спеціалістів. Після цього розпочнемо етап розповсюдження. Цей документ буде доступний в онлайн-форматі, а також у друкованому вигляді.
Оскільки ми маємо намір залучати міжнародних партнерів, цей паспорт
буде щонайменше двома мовами: українською та англійською. Ми впевнені, що згодом на Дніпропетровщині будуть знімати багато кіно й маємо за мету приймати і європейських партнерів, і американських. Адже в
Україні, а тим паче в регіонах, вартість кіновиробництва значно менша,
аніж за кордоном, тому в продакшенів з усього світу є зацікавленість
у нас. А ми зацікавлені в залученні кіновиробництва в регіон, адже це
прямі інвестиції. Кіно – це не тільки актори, режисери та оператори,
це і столяри, і електрики, і освітлювачі, і водії, і кухарі, і перукарі тощо.
Приїжджає, наприклад режисер, оператор-постановник, головні актори, помічник режисера, а вже технічний персонал чи акторів другого
плану намагаються шукати на місці. Це вигідно для знімальної групи, а
нам вигідно, аби наших людей брали на роботу. Крім того, це витрати
в готелях, ресторанах, кав’ярнях – люди приїжджають працювати й залишають тут кошти. Ми маємо великий потенціал, кваліфіковані кадри
й можемо забезпечувати якісний сервіс», – каже одна із співзасновниць
ГО «Дніпрокінокомісія» Наталя Хазан.
З акцентом на міжнародну промоцію в діяльності кінокомісій згоден і голова Ради з державної підтримки кінематографії Артем Колюбаєв.
«Не лише Київ має бути столицею кіно – ми повинні знімати скрізь по
Україні. Кожна область має ставити собі за мету промоцію своїх визначних місць, залучати кіновиробників – як іноземних, так і українських»,
– зазначив він.
На розробці кінопаспорту регіону «Дніпрокінокомісія» не планує зупинятися. Документ називають першочерговою справою, а надалі

КОСТЯНТИН ДЄТКОВСЬКИЙ,
голова Хмельницької
кінокомісії
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мають ще багато амбіцій: зокрема, приділятимуть увагу популяризації серед населення культури кіно та проведення спеціальних заходів
для представників кіноіндустрії України.
«Впевнений, що Дніпропетровська область має величезний потенціал
до того, аби стати єдиним майданчиком для кіновиробництва. Насамперед, це прекрасні локації. Якщо дивитися за періодами, то тільки в
одному обласному центрі ми можемо знайти дуже багато різних епох:
лише в місті Дніпро ми на одній вулиці бачимо будівлі Катеринославського періоду кінця 19 століття, будівлі Сталінського ампіру, радянські
будівлі та сучасні футуристичні споруди кінця нульових. А в самому
регіоні можемо піти ще глибше: до скіфських курганів та козацьких
місць. Із дев’яти січей шість було на території нашої області. У нас можуть знімати все – від історичного кіно й до кібер-панку на занедбаних
промзонах, таких як, наприклад, колишній завод К. Лібкнехта, де зараз
розмістили чудову інсталяцію з трубами. З погляду інфраструктури
для кіновиробництва тут теж є все: і кейтеринг, і готелі, ми можемо навіть великі кінопавільйони забезпечити – ми розмовляли на цю тему з
тими підприємствами, де є великі цехи, які вже не працюють. Стосовно
кадрів у нас також величезний потенціал: освітлювачі, гримери, оператори та навіть режисери з акторами. Залишилося тільки правильно
сформулювати ці можливості для партнерів і отримувати проєкти. А
для цього, знову ж, потрібний кінопаспорт. Також я бачу потребу в проведенні різнопланових заходів, які б привертали увагу кіноспільноти,
культурної еліти, спеціалістів з кінематографії. З форматом ми поки не
визначилися: можливо, це будуть фестивалі, спеціальні престури для
продюсерів та location-менеджерів, а можливо, ми також організуємо
якусь спеціальну театральну програму, де себе могли б показати й наші
актори, режисери, технічний персонал. Потрібно також налагоджувати
зв’язок з людьми, які займаються кіновиробництвом, та представляти
їм свої можливості і, знову ж, той самий кінопаспорт. Окреме питання
– пошук фінансування. Обласний бюджет не може повністю покривати вкладення в ті чи інші заходи або ж продукт, але будемо намагатися
працювати за співфінансуванням. Водночас, якщо розглядати перспективи співпраці на державному рівні, є Держкіно, Український культурний фонд, які дають змогу розвиватися кіновиробництву. Такий досвід
ми підготували. А це теж важливо для продюсерів.
Також ми вже маємо певні кейси проєктів на найближче майбутнє. Ми
не можемо не враховувати той факт, що люди в нас звикли думати, що
кіно – це десь у Голлівуді або тільки в Києві, а насправді створення якісного, креативного продукту може бути «під боком». Тому ми вирішили
зробити ставку на популяризацію культури кіно загалом. Ми кілька
25

CINEMA УКРАЇНА №36-37.2021

АКТУАЛЬНА ТЕМА

ЗАКОН І КІНО

разів поверталися до ідеї організації спецпоказів авторського кіно, класики жанрів, фільмів різних періодів (60-х, 80-х років) для мешканців
усього регіону. Я думаю, що це потрібно, але поки ми ще шукаємо шляхи грамотної реалізації цього проєкту. Перед цим ми плануємо запустити освітні майданчики. Наприклад, у Дніпровському коледжі культури
стартує набір на кілька спеціальностей за напрямком режисури, сценарної майстерності та на операторський курс. Це саме ті спеціальності, які будуть потрібні нам надалі для якісного кіновиробництва. Ми
вирощуємо покоління фахівців, підготовлених не лише практично, а й
академічно», – розповів Андрій Курляк, співзасновник ГО «Дніпрокінокомісія».
Кожна кінокомісія визначає інструменти для реалізації стратегії самостійно. Наприклад, Хмельницька кінокомісія, яка також створена
у 2021 році, прийняла інше рішення для старту – там провели кінофестиваль відразу на чотирьох локаціях області: відкриття та урочиста частина відбулися в Кам’янці-Подільському, основна частина – у
Хмельницькому, а конкурсна програма в Шепетівці та Красилові.
«Ми поставили собі мету: щоб про нас дізналися. Ми вирішили зробити
яскравий кінозахід для того, щоб зарекомендувати себе , і так народився Хмельницький кінофестиваль. Ми залучилися підтримкою Хмельницької державної обласної адміністрації в особі її очільника Сергія Гамалія, який і ініціював проведення кінофестивалю й надавав всебічну
підтримку, та Державного агентства України з питань кіно. Вони пішли
нам назустріч, підтримали й надали багато практичних порад. Я дуже
вдячний за це кожному. У нас було три номінації: повнометражні
фільми, короткий метр, а також короткий метр, знятий на території
Хмельницької області – таким чином ми хотіли залучити саме місцевих кінематографістів та надали їм можливість зробити перші кроки
до власного розвитку. Рівень багатьох наших кінорежисерів став для
нас справжнім відкриттям, було дуже багато яскравих робіт, якими
можна пишатись. Це дає нам бачення великого майбутнього, і дуже
приємно, що держава зараз звертає увагу на цю креативну індустрію
й розуміє, наскільки вона важлива. Вона може бути й комерційно
привабливою, необхідно лише допомогти сформувати правильний
старт цього механізму на місцевому рівні. У журі в нас були справжні
«монстри» українського кіно: актор Остап Ступка, членкиня Ради з
державної підтримки кінематографії Поліна Толмачова, директорка
Одеського кінофестивалю Анна Мачух. До речі, хочу окремо подякувати Анні за те, що поділилася з нами досвідом: ми не відчували
якоїсь конкуренції, навпаки, отримали дуже багато суттєвих порад.
Також нас підтримало багато представників місцевого бізнесу. До кінофестивалю ми намагалися залучити якомога більше людей. Провели фестиваль на чотирьох локаціях одночасно. Метою Хмельницького
кінофестивалю була популяризація українського кіно та об’єднання
навколо нашої кінокомісії людей, які знаються на кіно та займаються
кіноіндустрією. Формат фестивалю найкраще підходить для того, аби
це зробити. Кінозахід дав потужний поштовх для популяризації свого
регіону, кадрів, які в нас є, та їхніх ідей», – поділився досвідом голова
Хмельницької кінокомісії Костянтин Дєтковський.
Окрім кінофестивалю, Хмельницька кінокомісія планує впровадження й інших ініціатив:
«Далі ми будемо розвивати локації. Напередодні кінофестивалю ми
вже провели один захід у цьому напрямку – запросили представників Держкіно, деяких українських продакшенів, режисерів та продюсерів у дводенний презентаційний тур нашими кінолокаціями. До
нього увійшли місця, де знімали кіно й у радянський період, і в часи
незалежності. Ми обрали приблизно шість локацій, зокрема: Кам’янець-Подільську фортецю (там знімали і «Три мушкетери», і кінофільм «Тарас Бульба»); наш природний заповідник, відомий на всю
країну, – Бакота; їздили в Самчики, де розташований відомий палац,
у якому фільмували серіал «Кріпосна». У нас є дуже багато цікавих
місць, і ми будемо їх розвивати.
У нас уже працює сайт Хмельницької кінокомісії та окремо сайт Хмельницького кінофестивалю. Ми будемо надалі наповнювати його контентом, який стосується наших локацій.

Також нам дуже цікава освітня програма. До нас звертаються багато початківців уже з готовими сценаріями, але вони не знають, що робити
далі. Тому ми маємо намір створити освітні майданчики для взаємодії
сценаристів, операторів, режисерів, акторів та продюсерів. Наша кінокомісія може стати містком до створення нового якісного продукту.
Крім цього, ми плануємо залучити до цього майданчика фахівців, які
б ділилися досвідом з приводу того, де брати фінансування на проєкти,
як готуватися до пітчингів, які інструменти використовувати, аби вдало їх пройти. Наразі ми ведемо переговори з Одеським кінофестивалем
і Державним агентством з питань кіно стосовно такого проєкту. Вони
зацікавилися, тому маю всі сподівання на те, що це вдасться реалізувати
найближчим часом. Зокрема, зараз працюємо над програмою, аби вона
була цікавою й принесла гарний результат», – розповів голова Хмельницької кінокомісії Костянтин Дєтковський.
Розвиток локального кіновиробництва залежить також від туристичного попиту. Засновник Закарпатської кінокомісії (створена у
2016 році) В’ячеслав Єгоров говорить про те, що кіно та туризм –
взаємопов’язані певними процесами.
«Співпрацювати з місцевими туристичними організаціями – це дуже
важливо для розвитку кіноіндустрії. Найчастіше в них уже є певний
список локацій, які потенційно можуть викликати інтерес у кіновиробника, а також певні партнерські відносини з представниками бізнесу.
Наприклад, певні зв’язки з готелями. Таким чином, коли приїздить знімальна група кількістю від 40 до 100 осіб, члени кінокомісії можуть
звернутися до туристичної організації й вони нададуть повний перелік
закладів, де можна одночасно розмістити таку кількість людей. Крім
того, якщо в цієї туристичної організації із цим готелем давні партнерські відносини, то можна розраховувати на певні знижки. У довгостроковому партнерстві це працює в обидва боки. Наприклад, «Чорнобиль»: після виходу серіалу на HBO та Sky Atlantic ми спостерігали
підвищення туристичної активності в Прип’яті. А в Польщі, де знімали
сцени для «Гри престолів», і досі великий потік туристів, до того ж поляки організували продаж сувенірів на тематику фільму й мають із цього
певний дохід», – ділиться думками засновник Закарпатської кінокомісії
В’ячеслав Єгоров.
У Європі система кінокомісій діє вже досить давно. У рамках KYIV
MEDIA WEEK –2021 відбулася спеціальна конференція «Кінокомісії України: особливості, перспективи розвитку, ефективні моделі
співпраці з іншими гравцями кіногалузі країни та вигоди для розвитку економіки регіонів», до якої долучилася Олександра Лойткенс, представниця Кінокомісії Гамбурга та Шлезвіг-Гольштейну (Німеччина). Її кінокомісія співпрацювала зі знімальною групою
фільму «Янголи Чарлі» і завдяки цьому залучила в регіон майже
2 млн 200 тисяч євро, вклавши при цьому 400 тисяч євро.
«Передусім, у створенні кіно чимало залежить від правильного предпродакшену. І для того аби на кіноарені з’являлися нові обличчя й
нові професіонали, необхідно підтримувати початківців. Тому, аби
співпрацювати з великими проєктами, ми намагаємося розвивати
свою місцеву кінокоманду – це навчання, тренінги й таке інше. Ми
повинні давати їм освіту та навчання на різні теми, пов’язані з кіноіндустрією і дотичними до неї сферами. Крім цього, допомагаємо всім
кінопродюсерам отримувати дозволи, які необхідні для кінозйомок на
початку. Ведемо переговори з місцевими органами влади, приватним
бізнесом, аби розв’язувати всі питання, які виникають під час підготовки до кінозйомок. Як у будь-якої кінокомісії, у нас є посібник
з локаціями, які ми можемо запропонувати. І ми маємо постійно їх
поповнювати. Важливо також особисте знайомство з вашим регіоном.
Я б радила українським кінокомісіям започаткувати гарну традицію:
організовувати регулярні кінотури до ваших регіонів та запрошувати
на них іноземних партнерів. Так, це потребує певних фінансових вкладень, але потім ви отримаєте можливість заробити більше коштів, як
ми заробили із «Янголами Чарлі», – поділилася досвідом Олександра
Лойткенс, представниця Кінокомісії Гамбурга та Шлезвіг-Гольштейну (Німеччина).
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КТОР, РЕЖИСЕР,
А ТЕПЕР І
ПРОДЮСЕР
АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ
РОЗПОВІВ ПРО
ДОСВІД РОБОТИ
СПІВПРОДЮСЕРОМ,
ПЛАНИ ПРОДАКШЕНУ
ISTMEN FILMS ТА
СВОЮ МРІЮ ЗНЯТИ
КОМЕДІЮ. ОДНІЄЮ
З ПЕРШИХ СТРІЧОК
ПРОДАКШЕНУ,
СПІВЗАСНОВНИКОМ
ЯКОГО Є СЕІТАБЛАЄВ,
СТАЛА «МИРНИЙ-21»,
ІСТОРІЯ ЛУГАНСЬКОГО
ПРИКОРДОННОГО
ЗАГОНУ, ЯКА
БАЗУЄТЬСЯ НА
РЕАЛЬНИХ ПОДІЯХ І Є
ЗАДОКУМЕНТОВАНИМ
ФАКТОМ. ВЛІТКУ
2014 РОКУ ЗАГІН
ПОТРАПИВ У
ОТОЧЕННЯ
СЕПАРАТИСТСЬКИХ
ЗБРОЙНИХ
ФОРМУВАНЬ, НА
БІЙЦІВ ТИСНУЛИ, АБИ
ТІ ПЕРЕЙШЛИ НА БІК
ВОРОГА. ТА НІХТО З
НИХ НЕ ЗРАДИВ СВОЮ
БАТЬКІВЩИНУ.

АХТЕМ
СЕІТАБЛАЄВ:
«Я не знімаю того,
чого не хочу знімати»
«”МИРНИЙ-21” – ЦЕ ІСТОРІЯ
ПРО ДОВІРУ»
Це унікальна історія. 85 % складу Луганського прикордонного загону були мешканцями або Луганська, або області. Їхні
родини живуть там, і, звичайно, вони за
них побоюються. Але жоден не зрадив своїй
присязі Це був перший супротив на Донбасі, який, за словами мешканців, був дуже
мотивуючим і давав надію на те, що все
швидко вирішиться й повернеться на круги
своя. З’являлася віра в
те, що зможемо вистояти. Командир навмисне під час усіх цих днів збройного захисту
включав на повну потужність гімн України – навіть
намагалися поцілити в колонки, аби він не грав. І
це є дійсно героїчна історія військової звитяги. Я
не повірив у неї спочатку, навіть коли почув її від
командира. Мене це здивувало й стало дуже цікаво:
чим, як і завдяки чому вдалося втримати ось цю довіру одне до одного, до командира, до своєї служби,
до своєї країни – як би пафосно це не звучало.
«НА ЗНІМАЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ
БУЛО НАВІТЬ… СТРАШНО»
Звісно, буде і багато екшн-сцен, що характерно для
воєнної драми. Я не вперше знімаю військове кіно,
але наші каскадери разом із військовими робили
такі трюки, що вже на межі леза ножа. Навіть я, хоч
маю бути в цьому зацікавлений, їм говорив, що не
варто ризикувати. Вони ж мене запевняли, що все
буде добре, і так і було. І я ж не вперше знімаю війну,
але були моменти, коли навіть мені було… страшно.
У нас задіяна справжня військова техніка, і я дуже
вдячний головнокомандувачам за співпрацю, адже
ні для кого не секрет, що задіяти її на майданчику –
це нереально дорого.
«Я МРІЮ ЗНЯТИ КОМЕДІЮ»
Я не знімаю того, чого не хочу знімати. Останні 7-8 років я багато
працюю в жанрі воєнної драми,
тому що це змістовно. Ти відчуваєш, що це важливо, чесно, це
турбує тебе. Проте я не проти комедії. Більше того, я мрію зняти
комедію. У мене вже багато років
лежить два сценарії, які буде реалізовувати продакшен «Істмен
Філмс», співзасновником якого
я є. Ми вже рухаємося в цьому
напрямку: з компанією митців зі
Львова працюємо над сценарієм.
Це буде такий омаж у бік легендар-
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ного українського фільму «Пропала грамота».
Це міцне підґрунтя для написання своєї історії
та водночас данина поваги надзвичайно талановитим митцям, які створили цей фільм, і самому
українському кіно, яке має свої багаторічні традиції. Погляд через гарний класний гумор, екстремальні неочікувані ситуації та сюжетні повороти в поєднанні з акторською майстерністю й
трохи щось мого – дають сподівання, що це буде
цікаво.Крім цього, ми вже розпочали передпідготовчу роботу над проєктом з робочою назвою
«Більше за юність». Це режисерський дебют талановитої Елізабет Зісман, дуже цікава історія,
як на мене. У центрі сюжету молодий спортсмен,
батьки якого – дипломати. У них закінчується каденція й вони повертаються до України. А
хлопець професійно займається ритмічною гімнастикою і хоче продовжити це робити, але не
має змоги. Адже федерації є наразі лише в шести
країнах світу. І це кіно буде про право власного
вибору. Тож у нас ще багато планів і ми готові
працювати з різними жанрами.
«ЗІ МНОЮ Є ТРИ “Я”: РЕЖИСЕРА,
ПРОДЮСЕРА І ЛЮДИНИ»
Якщо в мене і надалі буде виходити поєднувати
різні амплуа – актора, режисера та продюсера,
я буду продовжувати це робити. Комфортніше
бути актором, а от цікаво бути режисером і продюсером. Я жартую, що після знімального дня
зі мною сідають троє «Я»: режисер, продюсер і
людина. І ми сперечаємося стосовно того, яким
має бути наше кіно. Поки що перемагає режисер.
І саме задля цього я й став сам собі продюсером.
Але тримати перед очима бюджет – і метафорично, і буквально – дуже важливо. Адже це інструментарій, який ти використовуєш для втілення
тих самих режисерських ідей та фантазій. І ти
маєш розуміти, від чого ти можеш відмовитися,
аби зосередитися на тому, що є надважливим
для проєкту. Цей вибір ти робиш чи не кожного
дня, адже знімальний процес – це жива матерія.

СВОЄ КІНО

СВОЄ КІНО

МИХАЙЛО ХОМА
(DZIDZIO):
«Я кайфую від того, що роблю»

М

ИХАЙЛО
ХОМА
ЗНЯВСЯ З
ОЛЕЮ ПОЛЯКОВОЮ
У ФІЛЬМІ «ЗІРКИ
ЗА ОБМІНОМ» І
ЗАПРОШУЄ ВСІХ
В КІНОТЕАТРИ В
ПЕРШИЙ ДЕНЬ
НОВОГО РОКУ:
САМЕ ТОДІ СТРІЧКА
ВИХОДИТЬ НА
ЕКРАНИ. В ІНТЕРВ’Ю
VGL CINEMA ВІН
РОЗПОВІВ, ЧОГО
НАВЧИВСЯ В
ОЛЬГИ ПОЛЯКОВОЇ
ДЛЯ ВТІЛЕННЯ
ОБРАЗУ СВОГО
ГЕРОЯ НА ЕКРАНІ,
ЯКОГО ДОСВІДУ
НАБУВ, ЧИМ У
РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ
ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ
ВІД СВОГО
ПЕРСОНАЖА, ТА
НАВІТЬ ЗАСПІВАВ
ПІСНЮ, ЯКА СТАЛА
САУНДТРЕКОМ ДО
ФІЛЬМУ.

– Спостерігав ти за Олею, аби
запозичити її манери для втілення образу свого героя на
екрані?
– Так, ми зустрічалися в офісі,
і я спостерігав, як вона ходить,
та й узагалі намагався вивчити
фізику руху жінки. Вона відрізняється від чоловічої: ми більше сутулимося й одним місцем
завжди допереду, а жінки навпаки. Головне, щоб спинка рівна й руки
розслаблені. Ми дивились один на одного
й повторювали все один з одного: як поводитися, як ходити.
– Що вдалося легко, а що не виходило з
першого разу?
– Оля – це такий перець чилі. Я в житті, та
й на сцені, набагато спокійніший, а Оля…
І я от намагався спостерігати за нею, а потім відтворити це в кадрі.
– Якою була перша думка, щойно ти прочитав сценарій?
– Перша думка: «Я не знімаюся, тому що я звик у своїх фільмах бути». А потім я зрозумів: «А чому б
і ні?». Сам до себе сказав: «Чому?» Я хотів цього разу не бути ні режисером, ні продюсером. І кортіло
подивитися на інші команди, набратися досвіду. Я просто з великим задоволенням граю і відпочиваю. Отак! Роблю роботу, яку я дуже люблю.
– Ви обидва «най». Вас двоє. Вам не затісно, ковдру в обидва боки не тягнули?
– Ні, принаймні я не відчув, а Оля одного разу сказала, наївно так: «А чому його так багато знімають?». Я ледь себе за руку не вкусив (сміється). Як дитина! Я кажу: «Оля, та зараз тебе будуть знімати, не переймайся». Але це прикольно. Ні, у мене немає жодних ревнощів. Я просто ще раз скажу,
кайфую від того, що я роблю. Бо я це дуже люблю.
– Фома і Хома – різні?
– Трохи різні, так. Я спокійніший набагато. Фома це такий вигаданий рокер, зірка, яка живе в готелях, у нього зовсім немає особистого життя, він просто боїться його мати. Боїться через те, що в
нього немає батьків, він не знає правди про них. І коли він потрапляє в тіло Полі, він починає спостерігати, як красиво, коли вдома є діти, чоловік. Що це великі цінності. Мені коли описали сценарій,
відразу повідомили, що має бути пісня. Наступного дня я прийшов на студію й у голові виникли
рядки:
Якщо тобі здається, що на землі
Не залишилось щастя взагалі,
Ти просто на хвилинку зупинись,
Хто біля тебе поруч, подивись.
Щасливі люди на землі живуть –
І в місті, і в селі.
Щасливі мають бути всі,
Від щастя крутиться земля.
Бо ми з тобою, ти і я –
Щасливі люди, щасливі люди на землі.
І другий куплет народився так само. Він вийшов
дуже хорошим:
Найщасливіші – то є ті,
Що помічають радість в простоті.
Щасливим будь у серці і в своїх думках,
Ключі від щастя у твоїх руках.
Просто «Щасливі люди» – це наш саундтрек, і я думаю, що пісня відгукнеться в кожному серці. Це
ті цінності, які ми деколи через роботу, через той шалений темп втрачаємо, втрачаємо найважливіше, а потім чухаємо потилицю. Тому цей фільм – така повчальна гарна сімейна комедія, з хорошим,
щирим саундтреком, з гарною командою. Запрошуємо в кінотеатри з 1 січня, у перший день року,
беріть усю сім’ю й разом дивіться «Зірки за обміном»! Будьте щасливими людьми й помічайте щастя
в простоті!
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ІНТЕРВ’Ю

ІНТЕРВ’Ю

ДАР’Я
ПЕТРОЖИЦЬКА:
«Дуже хотілося б попрацювати з Тарантіно!»

С

УПЕРУСПІШНИЙ
СЕРІАЛ «ПАПІК»,
ШОУ «ТАНЦІ З

ЗІРКАМИ», ПІСЕННИЙ
КОНКУРС «ГОЛОС
КРАЇНИ», ТЕЛЕ- ТА
КІНОПРОЄКТИ – ЗА
ОСТАННІ ДВА РОКИ
ДАР’Я ПЕТРОЖИЦЬКА
СТАЛА ОДНІЄЮ
З НАЙБІЛЬШ
ВПІЗНАВАНИХ
УКРАЇНСЬКИХ АКТРИС.
А ВЖЕ НА ПОЧАТКУ
НАСТУПНОГО РОКУ НА
ЕКРАНИ ВИХОДИТЬ
ПОВНОМЕТРАЖНИЙ
ФІЛЬМ «НАЙКРАЩІ
ВИХІДНІ» З
ПЕТРОЖИЦЬКОЮ В
ГОЛОВНІЙ РОЛІ. ПРО
ВПЛИВ УСПІХУ НА
ПОДАЛЬШУ РОБОТУ,
СПІВВІДНОШЕННЯ
ФАРТУ Й ТАЛАНТУ,
НОВІ РОЛІ ТА ОМРІЯНІ

– Серіал «Папік» приніс вам славу
й популярність. Водночас актори
нерідко побоюються стати заручниками успішного та улюбленого
глядачами образу. Чи відчуваєте
ви такий ризик?
– Я думаю, мій успіх у «Папіку» –
це насамперед завдяки класному
проєкту й сценарію. А залежною
від образу Лізи я могла б стати
лише за умови, що вона весь час
була однаковою. Але за два сезони
серіалу моя героїня якою тільки не
була! Такі ролі, як Ліза, взагалі рідко пишуть у нашій індустрії. Тож
стати її заручницею не боюсь, навпаки, ті, хто дивився серіал, знають, що Ліза перетворилася з однієї людини на іншу, і я, відповідно,
була різною.
– Що змінилося для вас після
цього гучного успіху в контексті
професії: ставлення режисерів і
продюсерів, результати кастингів тощо?
– Я так само продовжую ходити на
проби, як усі актори. Якщо ти десь
прогримів, це не означає, що тебе
обов’язково будуть затверджувати
на інші ролі. І, на жаль, результат не
завжди залежить від мене (посміхається). Пропозиції є. Слава богу,
я успішно проходжу проби, і мене
беруть. Роботи валом, без продиху.

– Отже, запрошень стало більше?
– Сьогодні я працюю в декількох
РОЗПОВІЛА В ІНТЕРВ’Ю
проєктах паралельно й мене проVGL СINEMA.
довжують запрошувати. Мабуть,
медійність після «Папіка» допомогла, я стала впізнаваною. Але
сподіваюсь, що мене беруть у проєкти не тільки за те, що знають моє
обличчя, а й за те, що я щось можу в професії (сміється).

ЖАНРИ АКТРИСА

– Розкажіть про ваші роботи в повному метрі – «Бурштинові копи» і
«Найкращі вихідні». Як ви почуваєте себе в повнометражному кіно?
– Раніше я дуже мріяла потрапити в повнометражний фільм, і моя перша роль була два роки тому – епізод у фільмі «Побачення в Вегасі», де я
грала стюардесу. До цього ніколи не ходила на кінопроби: якось не було
на це часу, займалася театром. А потім з’явилися «Бурштинові копи» –
перша велика роль у повнометражному кіно. Не можу сказати, що існує
принципова відмінність між роботою в кіно й у серіалі. У наших реаліях
кіно знімають дуже швидко, і, можливо, тому я не встигаю помітити
суперрізниці. Хіба що те, що історія повного метра вкладається в півтори-дві екранні години й менше знімальних днів, а в багатосерійному
фільмі треба її довше тримати в голові.
– Фільм «Найкращі вихідні» виходить у всеукраїнський прокат у
лютому 2022. Розкажіть, як ви з’явились у цьому фільмі та про вашу
героїню.
– Проби припали на розпал карантину, і я проходила їх у зумі. Режисер
перебував у США, мій партнер – у Німеччині, я в Києві. Але ми порозумілися й після цих проб мене затвердили.
Я граю Ольгу, організаторку фестивалю «Атлас Вікенд»: вона активна,
цілеспрямована, іноді забагато на себе бере, трошки психована, потер32

пає від панічних атак. В Ольгу закоханий волонтер, і через низку обставин і непорозумінь йому випадає завдання приглядати за хедлайнером
фестивалю, якого він, звичайно, губить. Тож увесь фільм ми намагаємося знайти зірку. Сюжет дуже цікавий і небанальний. Я сподіваюсь,
глядачам він припаде до душі.
– Неодноразово доводиться чути, що вітчизняні театральні виші зосереджені на театральній освіті й не готують студентів до роботи в
кіно...
– Мій диплом – актриса драматичного театру і кіно. Але за чотири роки
в універститеті я не пригадую жодної пари, яка пов’язана з кіно, окрім
історії кіно, де ми дивились і обговорювали фільми від Чарлі Чапліна до
сучасних. А от працювати в кадрі кожен вчився сам.
– А із чого ви починали? Як втягувались у роботу на знімальному
майданчику? Які були перші спроби?
– Ще в 10 років я знялась у невеличкому епізоді. Час від часу із сестрою
й мамою ми брали участь у групових знімальних сценах. Тобто що таке
камера, я розуміла з дитинства. Але коли приходиш на майданчик, кожного разу чогось нового вчишся.
Під час навчання в університеті нас майже не відпускали зніматися,
хоча ми й намагалися здобувати якийсь кінодосвід і заробляти цим. Це
зараз уже знімаються і на першому-другому курсі, і взагалі без освіти.
А ми ходили на кастинги тільки на вихідних, і коли нас затверджували
в якійсь рекламі чи епізоді, доводилося сльозно відпрошуватися у своїх
викладачів. І то, це ставалося дуже зрідка, тож пригадую, що лише на
стипендію важкувато було вижити (посміхається).
– Везіння та наполеглива праця в акторській професії – яке співвідношення, зокрема, у вашій долі?
– Я не знаю. Більше ніж впевнена, що потрапити на будь-яку роль –
фарт. Але це не означає, що потрібно пасивно чекати. Після університету я багато років працювала в театрі, потім почала зніматись, і в якийсь
момент стався фарт – я пройшла проби на невеличку роль у 7-му сезоні
серіалу «Свати» (він незабаром вийде на екрани). І саме там мене помітив режисер «Папіка» Андрій Яковлєв. Тож я вважаю, що це був фарт,
але я наполегливо працювала, щоб він стався. Мабуть, якось я себе все
ж проявила, щоб режисер мене помітив і зрозумів, що знайшов Лізу.
А далі всім, що сталося в моєму житті за останні два роки, я завдячую
тому, що Андрій Яковлєв розгледів у мені щось таке, чого не бачили раніше інші режисери. І надав можливість розкрити себе по максимуму:
після цього режисери й колеги-актори дивувалися: «А виявляється, ти
так можеш?».
У нас дуже багато класних акторів, але, на жаль, не всі матеріали дають
їм можливість показати себе. І я не можу похвалитися, що в мене після
«Папіка» було багато нагод розкрити все те, що я змогла розкрити тоді.
– Де знімаєтесь зараз?
– У серіалі для Нового каналу «Дрім тім», фільмування його майже закінБІЛЬШЕ НІЖ ВПЕВНЕНА, ЩО
чилось. Я граю проректора
ПОТРАПИТИ НА БУДЬ-ЯКУ
Марину Олександрівну –
РОЛЬ – ФАРТ. АЛЕ ЦЕ НЕ
закриту і стриману жінку,
ОЗНАЧАЄ,
ЩО ПОТРІБНО
трохи старшу за мене за
віком. Не можу сказати, ПАСИВНО ЧЕКАТИ Й НІЧОГО
НЕ РОБИТИ
що мене спеціально зістарюють, але за рахунок зачіски, макіяжу, одягу я матиму трошки старший вигляд. Головна відімнність персонажу від мене
– вона майже ніколи не посміхається, особливо першу половину історії.
Потім вона трошки розквітне, але я не хочу спойлерити.
– І як вам грати вашу протилежність?
– На початку було трошки страшнувато: я себе відчуваю молодшою
за свої 30, я застрягла десь на відмітці 21 (сміється). Але по-акторськи
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спробувати щось непритаманне мені в житті було дуже цікаво.
А от прямо зараз я працюю на майданчику чотирисерійного серіалу для
ICTV під назвою «Табун». Історія про війну, я граю Катерину Ольшевську, українку з Британії, радистку. За сюжетом у нас інтернаціональна
розвідгрупа, поруч зі
мною актори Дмитро
Рибалевський, Андрій
Ісаєнко.
Я давно мріяла потраФІЛЬМ «НАЙКРАЩІ ВИХІДНІ»
пити у військове кіно,
ПРОДЕМОНСТРУЄ, ЯКИМ
і це класно, що я ще й
ЦІКАВИМ, СУЧАСНИМ І
у команді, яка за своНЕЗААНГАЖОВАНИМ МОЖЕ
їх (сміється). Граємо
БУТИ УКРАЇНСЬКЕ КІНО
українською мовою, і
мені все подобається.
– Тож вітаю вас, що мрія про військове кіно стала реальністю. Про
які ролі та жанри ще мрієте?
– Дуже б хотіла потрапити в історичне кіно: про світову війну нам розповідали бабусі-дідусі-прадідусі, а я маю на увазі часи, свідків яких ми
не застали. На кшталт «Кріпосної». Я пробувалась на четвертий сезон,
на жаль, не склалося, але дуже хотілося б приміряти на себе ту епоху.
А із жанрів мені дуже цікаво спробувати хорор. У нашій країні зняти
такий жанр поки занадто сміливо й ризиковано, тож не знаю, коли це
станеться. Залежить не лише від режисерів чи продюсерів, треба, щоб
і звичайний глядач, який у нас звик до комедій, зацікавився більш глибоким матеріалом.
– А, як глядач, ви любите трилери?
– Дуже. Люблю все загадкове, неочікувані повороти сюжету.

– Як ви ставитеся до участі в рекламі й чи існують якісь «червоні
лінії»: що ви за жодних обставин не погодитесь асоціювати зі своїм
ім’ям чи обличчям?
– У рекламній кампанії, у якій я незабаром з’явлюсь, буде підписано, що
це я. Інших пропозицій наразі немає, як і часу відповідати на них.
Але, як людина, я ніколи не дозволю собі рекламувати те, у чому не
впевнена. Я хочу, щоб люди мені довіряли. І коли блогери рекламують
усе підряд, для мене це неприйнятно: я так не можу. Розповідаю та раджу навіть у інстаграмі тільки те, що знаю особисто.
– Чи існують у вас приклади для наслідування в професії? Ким захоплюєтесь, з ким хотіли б опинитися разом на знімальному майданчику?
– В Україні дуже багато талановитих акторів, з якими я не один раз
співпрацювала в різних проєктах. І це завжди був цікавий досвід. Я
дуже уважно спостерігаю за роботою колег, щось підмічаю для себе й
тим самим набуваю за їх допомогою власного досвіду, по-акторськи
зростаю, – вони про мої спостереження, може, і не здогадуються (посміхається).
Хотілося б подивитися, як у Європі знімають кіно, як працюють у Америці... Але поки туди не рвуся. Я все-таки за те, щоб піднімати наше
кіно, мені подобається, що йде розвиток, що з’являються нові класні
проєкти. Дуже сподіваюся, що фільм «Найкращі вихідні» продемонструє, яким цікавим, сучасним і незаангажованим може бути українське кіно, і глядач його оцінить.
– А у світовому кінематографі хто подобається, з ким би поспівробітничали?
– Дуже хотілося б попрацювати з Тарантіно. Не впевнена, що це реально, але маю право помріяти (сміється).
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ВІТАЛІЙ САЛІЙ:
«Я люблю втручатися в знімальний процес»

Ц

ІЄЇ ОСЕНІ АКТОР
ВІТАЛІЙ САЛІЙ
ОТРИМАВ

ПРЕМІЮ «КІНОКОЛО»
ЯК НАЙКРАЩИЙ АКТОР
ЗА РОЛЬ У ФІЛЬМІ «Я
ПРАЦЮЮ НА ЦВИНТАРІ»:
ЙОГО ВСЕУКРАЇНСЬКА
ПРЕМ’ЄРА ВІДБУЛАСЯ
НА КІНОФЕСТИВАЛІ
«МОЛОДІСТЬ», А
ПРОКАТ СТАРТУЄ ВЖЕ
НАСТУПНОГО РОКУ. «ДО
НАГОРОД І ТИТУЛІВ Я
СТАВЛЮСЯ З ГУМОРОМ
ТА БЕЗ ФАНАТИЗМУ», –
СТВЕРДЖУЄ АКТОР, ХОЧА
Й ВИЗНАЄ: ЦІННІСТЬ
ПРЕМІЇ «КІНОКОЛО» В
ТОМУ, ЩО ЇЇ ПЕРЕМОЖЦІВ
ВИЗНАЧАЮТЬ
КІНОКРИТИКИ. ПРО
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ
НАД ГЕРОЄМ У «Я
ПРАЦЮЮ НА ЦВИНТАРІ»,
МІРИЛО ВИЗНАННЯ,
ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ
В ІСТОРИЧНИХ І
ФАНТАСТИЧНИХ
КІНОПРОЄКТАХ, РОБОТУ
НА МАЙДАНЧИКУ
ТА УКРАЇНСЬКИЙ
КІНОПРОЦЕС АКТОР
РОЗПОВІВ У ІНТЕРВ’Ю VGL
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– Фільм «Я працюю на цвинтарі» ще не був у широкому прокаті, але
вже має низку фестивальних і професійних призів. Розкажіть, як ви
з’явились у цьому фільмі, чи були знайомі до цього з книжкою, за
якою він знятий?
– Ще на озвучці проєкту «Крути 1918» наш продюсер Андрій Корнієнко
коротенько розказав мені про цю історію, і вона мене зацікавила. Потім
я прочитав сценарій (а щоб бути більше в темі, ще й скачав однойменну книгу), записав самопроби й за ними мене затвердили. І далі почав
глибше занурюватися в історію, поспілкувався з автором Павлом Белянським, перечитав майже всі його твори.
У «Я працюю на цвинтарі» мене привабив тон, яким автор все описує.
Там і Чехов є, і Хармс, і парадоксальність, і біль. І при цьому немає такого нав’язливого посилу «поспівчувайте людям, які зіткнулися зі смертю». А є гумор – чорний і світлий, є дуже цікавий ліричний герой.
– Тобто сумнівів,
чи братися за цю
роль, не було?
У «Я ПРАЦЮЮ НА ЦВИНТАРІ»
– Це не той випадок, коли собі треЄ І ЧЕХОВ, І ХАРМС, І
ба на горло чи на
ПАРАДОКСАЛЬНІСТЬ, І БІЛЬ
ще щось наступати.
Відразу й тема
сподобалась, і формат. З режисером Олексієм Тараненком ми швидко
знайшли спільну мову. І взагалі у творчості мені дуже цікава тема смерті, тема людини, яка з нею стикається.
– У чому були особливості роботи над вашим героєм? Що приваблювало, що привносили, що було проблематично?
– Самого героя в книзі фактично немає – вона складається з окремих
новел, історії стаються на очах героя, але сам він не описується. І тому
героя потрібно було створити. Його образ, звичайно, був прописаний
у сценарії, але ми багато додавали. З іншого боку, не можна було перестаратися, тому що персонаж особливий: як актор, я вперше стикнувся з тим, що мій герой майже не діє. Перебуває в точці нуль майже
весь фільм. Нічого не змінює навколо себе, а лише спостерігає. І при
цьому на такого персонажа має бути цікаво дивитися. За природою
мені легше даються яскраві, дієві герої, а тут довелося працювати дуже
тонко, тому що постійно були присутні рамки цієї недієвості. Найскладнішим було знайти баланс – щоб не просто рефлексії, не просто
людина страждає весь фільм, але й збережений її специфічний стан.
Це все було непросто, утім стало дуже цікавим досвідом для мене.
– Уже можна стверджувати, що роль вдалася, адже ви стали найкращим актором цьогорічної премії «Кіноколо». Наскільки важливі
для вас відзнаки, премії, звання?
– Я навчався на курсі в Едуарда Митницького, людини з неймовірним
почуттям гумору та смаку, і він попереджав: до всіх зовнішніх атрибутів, зокрема й нагород, треба ставитися з насторогою. Кожну премію
уважно роздивлятися: хто її дає, для чого вона, хто з тобою в категорії,
що вона потім тобі принесе. І за собою спостерігати – щоб не розслабитися, щоб нагороди не стали головною метою.
Звичайно, після закінчення інституту хотілося отримати якусь відзнаку, але зараз уже не концентруюся на цьому. Якщо ж говорити про
«Кіноколо», то ця премія цінна тим, що її призначають критики, які
розуміються на кіно, і таку відзнаку для мене було справді почесно
здобути.
Але взагалі до будь-яких нагород і титулів я ставлюся з гумором, не
роблячи з них самоціль. Як і навчав Митницький (посміхається).
– Тобто немає такого, що вам бракує якоїсь нагороди або існує «премія мрії»?
– Наявність нагород у нашому середовищі не впливає ні на акторську
долю, ні на гонорар, ні на якісь привілеї чи можливості – наприклад, отримати грант на навчання акторської майстерності десь у Голлівуді або
якісь інші корисні речі. Як галочка за високу оцінку від кіноспільноти

– добре, і погано, якщо нагорода раптом викликає роздратування в колег (сміється). А ще, будь-яка церемонія – це класний спосіб усім разом
зібратися й щось відсвяткувати. І мені приємно, що всіляким моїм нагородам радіють рідні: бабуся, мати, дружина.
– Але якесь мірило визнання для вас усе ж існує?
– Є люди, яких я поважаю і ціную в професії: вчителі, колеги, на яких я
рівняюсь і з якими дихаю одним творчим повітрям. Вони можуть вказати на якісь недоліки в моїх роботах або похвалити. Це і є для мене
визнання.
– І кожна роль проходить крізь них?
– Не кожна, але більшість з них. У театральному колі – це одні люди, у
кіношному – інші. Є серед них і ті, які далекі від нашої професії, але їхня
думка мені теж цікава й важлива.
– Молоді актори сьогодні активно штудіюють англійську. Для вас
вихід на міжнародний ринок важливий? Розкажіть про ваш досвід
участі в європейських, американських проєктах і враження від роботи поза Україною.
– При сучасному рівні розвитку стримінгових платформ, розповсюдженні копродукції архіважливо знати якомога більше мов – і польську,
і англійську, і будь-яку. Ми бачимо, що наші актори, оволодівши мовою,
досягають успіху – Іванка Сахно, Роб Фелдман та інші. Сьогодні багато
моїх колег приділяють велику увагу мові, і мені б теж варто було. Я знаю
англійську, можу підготуватися до ролі, але це не той вільний рівень,
коли англійською можна імпровізувати.
Міжнародні копродукційні проєкти в мене були. Не скажу, що супербагато – 5-6, усі повні метри: канадський, американський, з Польщею...
Ролі невеликі, але все одно було дуже цікаво – це інший світ, підходи,
рівень взаємодії, можливості себе проявити. Це вихід із зони комфорту:
ти потрапляєш в простір, де тебе ніхто не знає, де тобі не буде поблажок
за попередні заслуги. Взагалі, кожна нова робота – це мініпохід, а тут
– ціла мінікосмічна Одісея (посміхається). І класна перевірка власного
професійного рівня.
– У вашій фільмографії різноманітні персонажі. Утім, на які жанри
та героїв ще чекаєте, у яких відчуваєте себе найбільш комфортно та
які виклики для себе ставите?
– Це завжди залежить від того, які жанри переважають на сьогодні.
Якщо працюєш багато в драмі, хочеться комедії. І навпаки, з комедії
тягне до драми чи екшену.
Я великий фанат фентезі й фантастики, з 11-12 років захоплююсь Азімовим, Стругацькими, Дяченками, Толкіном. І мені б дуже хотілося попрацювати в такому жанрі.
Щодо мрії зіграти когось конкретного – такого немає. Узгалі, якщо актор мріє зіграти, наприклад, Гамлета, Ричарда ІІІ чи Калігулу, то свій потяг до цієї ролі він
може реалізувати
в будь-якій іншій.
Я так часто роблю:
транслюю того чи
Я ВЕЛИКИЙ ФАНАТ ФЕНТЕЗІ Й
іншого персонажа
ФАНТАСТИКИ, І МЕНІ Б ДУЖЕ
через інші ролі.
Також мене цікавХОТІЛОСЯ ПОПРАЦЮВАТИ В
лять історичні проЦЬОМУ ЖАНРІ. ТАКОЖ МЕНЕ
єкти. Не поверхнеЦІКАВЛЯТЬ ІСТОРИЧНІ ПРОЄКТИ
ві, а серйозні, щоб
глибоко в них поринути, щоб були класні діалоги й некартонні персонажі. Взагалі, коли
в сценарії вже все це є і не треба ліпити свого героя з нічого, це справжній кайф.
– Таке трапляється не часто?
– Дуже не часто. На 8-10 пропозицій може бути одна дійсно цікава історія. І чомусь так виходить, що фінансово вона складна й робиш її
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ЯКЩО УКРАЇНСЬКЕ КІНО БУДЕ
З ГРОШИМА, ЙОМУ НЕ БУДУТЬ
ЗАВАЖАТИ КОН’ЮНКТУРНИМИ
РЕЧАМИ Й ДАВАТИМУТЬ
БІЛЬШЕ ТВОРЧОЇ СВОБОДИ, ТО
ВСЕ БУДЕ КРУТО

ледь не безкоштовно. Зізнаюсь: часто
доводиться робити
вибір – або фінанси, або якість.

– А в студентських
роботах ви берете
участь?
– Іноді так. Останнім часом менше,
бо в мене немає фізичного часу, щоб відгукнутися на них. Але я завжди розглядаю пропозиції, і якщо матеріал подобається, намагаюся знайти можливості
взяти участь. Тож студентам, які хочуть знімати, не треба соромитися
– пропонуйте відомим акторам і не думайте, що вони жадібні й не знімаються безкоштовно (сміється).
– Яким жанрам віддаєте перевагу як глядач?
– Я люблю будь-яке хорошо кіно. І старе (від Бергмана до Чапліна), і класику (від Куросави до Бертолуччі),
і «хуліганське» (на кшталт Тарантіно, Кустуриці, Данелії). Обожнюю Діснея і Міядзякі. А ще – зараз є багато класних серіалів, з
якими можна жити місяцями.
– І знаходите на це час навіть
попри щільний графік?
– Це частина роботи, тож постійно слідкую за кіно й обов’язково знаходжу на його перегляд
час. З дружиною перед сном
завжди щось дивимося. Неодмінно звертаю увагу на все, що
на слуху та має розголос. Також
цікавлюсь і неформатними, нішевими історіями. Те саме і з
виставами, і з книгами.

рук, Максимом Самчиком, Аліною Коваленко і крутими досвідченими
колегами – Довженком, Кобзарем, Кукуюком, Рибалевським.
Нещодавно завершилося фільмування пригодницького серіалу «Круті
міри», де я граю агента під прикриттям. Персонаж дуже цікавий, багатогранний і трагічний: він керується пошуком справедливості, але у
власному розумінні.
– Жанр екшену передбачає спеціальну фізичну подготовку. Як у вас
із виконанням складних трюків?
– Ой, це моя ахілесова п’ята, і те, що я справді прагну підтягнути. У
«Крутих мірах» ми, звичайно, попередньо тренувалися з каскадерами.
Ну і партнери були прекрасні: наприклад, Влад Нікітюк чудово б’ється,
і він мені дуже допомагав у таких сценах. Але важливо й те, що ми не
просто бійку знімаємо, а в кожному силовому протистоянні будуємо
власну інтригу, драматургію, психологію. А щодо суто бійцівських навичок, то я сподіваюсь, що від фільму до фільму я їх вдосконалюю.
– Я бачила, що на знімальному майданчику ви досить активно співпрацюєте з режисером: щось додаєте до своїх реплік, вносите пропозиції в перебіг тієї чи іншої сцени. Чи означає це, що у вас є режисерські амбіції й незабаром ми побачимо Салія-режисера?
– Амбіції, звичайно, є. Але наразі
брати на себе режисерську роботу я не хочу. Принаймні поки що
(посміхається). Мене цікавить
акторство, і я волію режисерувати персонажів у власному виконанні. А щодо пропозицій та
активності на майданчику – так,
це мій метод роботи, я справді
люблю втручатися в знімальний
процес (сміється).

– Як ви оцінюєте вітчизняний кінематографічний процес? Що вас
не задовольняє, що б хотіли привнести, змінити?
– Якщо порівнювати з тим, що було
ще 7-8 років тому – небо і земля. Кожен рік випускається багато ціка– Що найбільше вразило за освих історій, з’являються нові імена,
танній час?
прийшло цікаве молоде покоління
– Фільм «Анет» сподобався,
режисерів і режисерок, продюсери,
«Батько», «Зелений лицар». Із
зацікавлені в якісному продукті.
серіалів – «Новий Папа» ПаоМаємо дуже класне покоління актоло Соррентіно, «Метод Комінрів і акторок до 30 років: я із цікавіськи» Чака Лорі, другий сезон
стю за ними спостерігаю. Хоча досі
The Boys Еріка Кріпке.
не вирішена проблема цілісної системи підготовки кіноакторів. В уні– Ви активно задіяні як у
верситетах дають базові акторські
кіно, так і в серіальних пронавички, почуття смаку, але роботи
єктах. Розкажіть про ваші
з камерою практично не вчать. Конайсвіжіші роботи.
жен потім вигрібає як може.
– На екрани вже незабаром
Але загалом, як на мене, кінопроцес
виходять дві прем’єри в комерухається в правильному напрямку.
дійному жанрі: «Дім БобринНе вистачає ж – десь досвіду, десь
ських» Андрія Сілкіна, де я
грошей... Треба пам’ятати, що якісне
граю в парі з моєю давньою
кіно потребує якісного фінансуванФОТО: ОЛЬГА ІБАТУЛЛІНА
подругою Льолею Лук’янення. Є приклади недорогих фільмів,
ко, і «Велика надія» від неймовірно
які стали класикою, але це виняток, а
крутої Анни Гресь. В обох у мене центральні ролі.
не правило. Усі члени команди мають отримувати гідні гроші, щоб дуЩе чекаю на кінопрем’єри. Окрім «Я працюю на цвинтарі», це псимати лише про творчість.
хологічна драма Дениса Тарасова «Божевільні» про внтурішню силу
Тож якщо українське кіно буде з грошима, йому не будуть заважати
людини на тлі каральної психіатрії в СРСР і казка-фентезі «Джура Кокон’юнктурними речами й даватимуть більше творчої свободи, то все
ролевич» Антона Гойди з прекрасними молодими акторами Таєю Щубуде круто. Не заважати – ключове слово зараз.
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ІСТОРІЯ ПРО
СТАРОДАВНІЙ КУЛЬТ І
ТАЄМНИЧИЙ ОРДЕН –
у прокат виходить містичний трилер «Еґреґор»

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОКАТ
10 БЕРЕЗНЯ. У ЙОГО
ОСНОВІ – ІСТОРІЯ ПРО
СТАРОДАВНІЙ КУЛЬТ
І ТАЄМНИЧИЙ ОРДЕН,
ЯКИЙ ВПРОДОВЖ
СОТНІ РОКІВ УТВОРЮЄ
МІСТИЧНІ ЕҐРЕҐОРИ З

«Для мене «Еґреґор» особливий, бо фактично я починав
його як перший продюсерський проєкт. Після цього було
реалізовано ще з десяток успішних проєктів. Через певні
події та обставини фільм вийде у світ наступного року,
і я дуже радий, що робота, яка тривала понад 5 років,
завершена. Еґреґор склався».

СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК, ГЕНЕРА

ЛЬНИЙ ПРОДЮСЕР:

ЕНЕРГІЇ ТА БОРЕТЬСЯ ЗА

А, ГОЛОВНА ГЕРОЇН
ОЛЕНА ЛАВРЕНЮК, АКТОРК

МОЖЛИВІСТЬ КЕРУВАТИ
СВІДОМІСТЮ ЛЮДСТВА

Я:

«Проєкт запам’ятався масштабними зйомками. Для мене
особисто це був виклик , адже я грала англійською мовою.
Окрім того, у нас не так багато знімають містичних історій
у стилі нуар, тому це унікальний проєкт для України.
Ця історія про вічну боротьбу добра і зла, де головне – це
віра в те, що правда і справедливість переможуть.
А ще, це історія кохання двох самотніх людей».

ТА ОПАНУВАТИ СВІТ.
ЗЙОМКИ ФІЛЬМУ
«ЕҐРЕҐОР» ВІДБУВАЛИСЯ
В УКРАЇНІ – У КИЄВІ
ТА ЛЬВОВІ, А ТАКОЖ У
ПОЛЬЩІ (ВАРШАВА) ТА
США (НЬЮ-ЙОРК).

«Я сподіваюся, глядачам сподобається
розплутувати цю загадку, а їхні серця
битимуться в унісон з подіями фільму. Героям
доведеться зіштовхнутися з чималими
труднощами, тож, маю надію, аудиторія відчує
та проникнеться їхніми емоціями».

АКТОР,
ОМРІ РОУЗ, СЦЕНАРИСТ,
А):
(СШ
ОЙ
ГЕР
ГОЛОВНИЙ

СТАНІСЛАВ КАПРАЛОВ, РЕЖ

ПРО СТАРОДАВНІЙ КУЛЬТ ЕҐРЕҐОР:
Процес мислення людей відбувається на
рівні енергетичних полів. Кожна думка
людини вливається в загальне поле та
перебуває там у вигляді енергетичних
хвиль. Однаково спрямовані думки
вібрують на одній хвилі й утворюють
тонкоенергетичне поле, основою якого
є мислеобрази одного роду (релігійні,
політичні, спортивні та ін.), тобто
створюється груповий розум колективу
однодумців. Таке тонкоенергетичне
інформаційне поле називається ЕҐРЕҐОР.
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Можна говорити, що еґреґор є живою
мислячою сутністю, яка живе своїм
життям, бореться з іншими еґреґорами,
допомагає своїм однодумцям. Спочатку
еґреґор слабкий, але поступово,
підживлюючись односпрямованими
мислеформами своїх прибічників,
розвивається, міцніє і починає жити
самостійно, впливаючи різноманітно
як на своїх творців, так і на людей з
близьким цьому еґреґору способом
мислення.

ИСЕР:

«Для мене це був цікавий експеримент. У цьому жанрі в Україні
фільми ще не знімали. До того ж я додав елементи неонуару й було
круто зануритися в незвичайну для себе атмосферу. Я старався
ретельно пропрацювати екшен-сцени, і це було доволі захопливо.
Ми довго готували бійки і весь екшен загалом. Знімали кропітливо
й детально. Тому, як на мене, бої вийшли цікавими. Також здобув
цікавий досвід роботи з новим оператором, з яким я раніше ще
не працював. Це Таня Дудник. Ми знайшли спільну мову, і, мені
здається, нам вдалося створити якісний візуальний ряд і передати
стилістику жанру. У принципі, жанрове кіно в Україні не часто
знімається, тому ми намагалися протоптати цю доріжку й набули
крутого досвіду.
Це історія про особисті таємниці, що впливають на долі головних
героїв. Також це історія про стосунки близьких людей, які є не
найпростішими. І герої повинні розібратися не лише з небезпекою,
що надходить ззовні, а й у своїх особистих проблемах та травмах».

ВОЛОДИМИР РОМАНОВ,
К:
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВНИ
Це був незабутній творчий
досвід і досвід роботи з
іноземними
партнерами,
який обіцяє перспективи для
українського кінематографу.
Головне те, що добро завжди
переможе
зло.
Важливо
щиро вірити та наповнювати
свої
плани
правильними,
творчими енергіями.

РИНКО,
МАРІЯ КЕРО ТА ІРИНА СТА
Х:
МА
ТЮ
КОС
ПО
И
НИК
ХУДОЖ
«Особливими в цьому проєкті
була команда та нетривіальне
бачення картинки кожного
департаменту.
Важливо
було розуміти особливості,
стиль та характер неонуару,
розуміти тонку грань та не
переборщити. Ця історія про
вічну боротьбу добра і зла,
про відданість, силу любові й
справедливий результат у цій
боротьбі».

ІНТЕРВ’Ю

АНДРІЙ Д
ЛАНТУХ:
«Усе починається

ЕБЮТНИЙ ФІЛЬМ – НАЙВАЖЛИВІША
СХОДИНКА В КАР’ЄРІ РЕЖИСЕРА, ЦЕ
ЙОГО ВІЗИТІВКА В МАЙБУТНЬОМУ. ЯК

ПРОКЛАСТИ ШЛЯХ ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ?
ВІДПОВІДЬ НА ЦЕ ЗАПИТАННЯ ЗНАЄ МОЛОДИЙ
РЕЖИСЕР АНДРІЙ ЛАНТУХ, ЯКИЙ НАВЧАВСЯ
В NEW YORK FILM ACADEMY LOS ANGELES

з персонажа»

І ЗАРАЗ ПРАЦЮЄ В США. VGL CINEMA
ПОГОВОРИВ З АНДРІЄМ ПРО ЙОГО ДЕБЮТНИЙ
ПОВНОМЕТРАЖНИЙ ФІЛЬМ CULLINAN,

– Як виникла ідея саме повнометражного режисерського дебюту?
– У липні 2019 року я задумав легку комедійну короткометражку. Але
поступово ідея переросла в масштабнішу історію, і я зрозумів – настав час повнометражного кіно. Звичайно, відразу ж постало питання
бюджету, адже для такого проєкту потрібна велика команда, технічне
забезпечення, витрати на екстер’єрні та інтер’єрні зйомки. Окрім бюджету в справу втрутилася пандемія, яка справді дуже вплинула на всю
креативну індустрію. Доводилося до деталей продумувати весь процес,
часто видозмінювати його, трансформувати та підганяти під нові реалії. Майже 70 % фільму ми зняли вдвох з другом. Ставили камеру, вибудовували світло самостійно. Часто доводилося перезнімати, оскільки
ми не мали змоги поглянути на роботу збоку, змінити думку, перспективу. Але це все пішло фільму на краще – вийшла дуже легка комедія з
елементами сюрреалізму.
– Що глядач побачить у твоєму фільмі?
– У стрічці є дві часові лінії, дві історії, пов’язані між собою таємничим
артефактом – сакральним діамантом, який дарує своєму власнику незламну вічність. Саме за ним полюють два злодії, які приїжджають до
готелю спогадів. Тут кожен охочий може отримати послугу відновлення
пам’яті, і злодії планують купити спогади того, хто цей діамант сховав
на таємничому острові. Це
історія про страх перед старістю і смертю, про бажання
мати вічність.
У фільмі немає прямої наративної структури. Він досить
неоднозначний та незвичайний. Наприклад, перші
20 хвилин взагалі немає діалогів, що підштовхує глядача
до розгадування підтексту,
пошуку сенсу через метафори. Цьому сприяють і фантазійні елементи, які проявляються у фільмі у вигляді
переходу зображення з кольорового в чорно-білі тони
або коли герой зупиняє час,
хоча передумов до того спочатку, здавалося б, не було.
– У кіно ти робиш ставку
більше на сюжет чи на персонажа?
– Я думаю, що все починається саме з персонажа.
Мене завжди зачіпає герой.
Він має бути яскравим, але
при цьому перебувати в
цікавій історії та розкриватися внаслідок взаємодії
42

СТВОРЕННЯ КІНО В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ІДЕЇ
ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПРОЄКТІВ.
з іншими персонажами. Крім того, я часто додаю трохи абсурдності до
ситуації, щоб долучити вигаданий сюжет до реального світу. Таким чином історія виходить більш метафоричною, не прямолінійною. А глядач
отримує частку подиву та несподіванки. Люди чекають відповіді, пояснення, і це триває до кінця фільму. Мені подобається створювати такий
контраст, чіпляти увагу глядача та утримувати її до самого кінця.
– На якій стадії фільм зараз?
– На початку 2020 року я почав роботу над монтажем стрічки, і тільки
зараз ми закінчили зводити звук. Наразі ми відправили фільм на кілька
фестивалів, де є можливість для показу в категорії режисерських дебютів.
– Ти починав як оператор. Що привело тебе до режисури?
– Працюючи на інших людей, я розумів, що мені критично не вистачає свободи. Бути «руками» – зовсім не те саме, що керувати процесом.
Звичайно, я продовжую операторську діяльність на інших проєктах,
оскільки для створення свого фільму потрібні певні фінансові
вкладення. Сподіваюся, фестивальна історія
моєї стрічки сприятиме пошуку партнерів,
інвесторів чи продюсерів, які допоможуть
прокласти шлях до глядача. Я не розраховую,
що фільм збере величезну касу чи багатомільйонну аудиторію. Це кіно швидше буде моєю
візитівкою, і я впевнений, що воно обов’язково
знайде свого глядача.
– Ти вже маєш ідеї для наступного проєкту?
– Навіть більше – у мене вже готовий сценарій
наступного фільму. Це більш масштабний проєкт, який потребує продюсера. Як тільки ми
побачимо цілісну картину з першим фільмом, я
запропоную другий проєкт продюсерам.
– Що б ти хотів привнести у світ кіно?
– У майбутньому я хочу створити проєкт з доповненою реальністю. Мені дуже імпонують
твори, у яких адресату надається можливість
вибору. Наприклад, як у книгах-іграх, де читач
сам обирає, як вчинити герою в тій чи іншій
ситуації. У кіноіндустрії також є такі приклади:
«Нічна гра» Тобіаса Вебера, спеціальний епізод
«Брандашмиг» серіалу «Чорне дзеркало» або
VR-інсталяція «Плоть і пісок» режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту. Ось такі проєкти мені
дуже цікаві. І я впевнений, що в майбутньому
обов’язково втілю ідею фільму з доповненою реальністю.

ІНТЕРВ’Ю

ІНТЕРВ’Ю

АННА
У
ПАЛЕНЧУК:

ТВОРЧОМУ
ЗДОБУТКУ
ПРОДЮСЕРКИ
ТА ЗАСНОВНИЦІ
КОМПАНІЇ 435 FILMS
АННИ ПАЛЕНЧУК ПОНАД
10 ПОВНОМЕТРАЖНИХ
ФІЛЬМІВ. ЗАРАЗ ВОНА
ПОЧАЛА РОБОТУ НАД
ВЛАСНИМ СЦЕНАРІЄМ
ФІЛЬМУ «БИКІВНЯ»,
А ЇЇ КОМПАНІЯ
АКТИВНО СПІВПРАЦЮЄ
З ІНДІЙСЬКИМИ
КІНЕМАТОГРАФІСТАМИ.
ПРО ОСОБЛИВОСТІ
СПІВПРАЦІ ІЗ
ЗАКОРДОННИМИ
ПАРТНЕРАМИ,
КІНЕМАТОГРАФІЧНІ
ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ
ТА ПРО ВАЖЛИВІ
НАВИЧКИ, ЗДОБУТІ
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У
VANCOUVER FILM SCHOOL,
ЖУРНАЛІСТИ VGL CINEMA
ПОГОВОРИЛИ З АННОЮ
ПІД ЧАС ЕКСКЛЮЗИВНОГО
ІНТЕРВ’Ю.

«Зйомки іноземних фільмів дають
професійне зростання українським
командам»

– Анно, ви вже кілька років поспіль співробітничаєте з індійськими кінематографістами. Як почати працювати із закордонним ринком?
– Мені завжди було цікаво працювати з іноземцями, тому що це можливість здобути новий досвід, інше бачення своєї роботи та вивчити міжнародні стандарти. Завдяки роботі в копродукції я зрозуміла, у якому
форматі працюють європейські партнери – починаючи від електронного листування до стандартів комунікації. Саме ці стандарти я системно
впроваджувала в роботу компанії 435 FILMS. Приблизно 5 років тому ми
познайомилися з моїм партнером Рамджі Натараджаном. Він є легендарним локейшен-гуру в Індії, який працює вже понад 30 років у 35 країнах,
зокрема Болівії, Новій Зеландії тощо. Про нього навіть є фільм NETFLIX.
– Якою була перша зустріч з Рамджі?
– Коли Рамджі вперше опинився в Україні, я показала, окрім Києва, ще
й Львів: ми піднялися на ратушу, і він, дивлячись на Львів з висоти пташиного польоту, сказав: «У цьому місті ми скоро знімемо фільм». Так і
сталося. Буквально за місяць ми знімали наш перший індійський проєкт
«Переможець». Після цього щороку до нас приїжджали індійські колеги
з новими стрічками. Навесні 2020 року Рамджі знову зв’язався з нами та
запропонував спробувати реалізувати зйомки проекту RRR, режисером
якого є один з найкасовіших режисерів Індії С.С. Раджмаулі. Тоді у світі
була дуже напружена ситуація: у зв’язку з пандемією багато країн були зачинені та забороняли зйомки.
– Чому в результаті вони обрали саме Україну? Лише внаслідок бюджету та дотримання карантинних норм чи були інші чинники?
– По-перше, коли індійські партнери розпочинають переговори з різними

країнами, не лише бюджет має перевагу. Є багато чинників: наприклад,
для них важливо, наскільки легко отримати візу до цієї країни. По-друге, дуже важлива наявність зручних перельотів. По-третє, і це, напевно,
найважливіше – наявність підхожих локацій. Коли ми привели С.С. Раджамолі, режисера RRR, у Маріїнський палац, він відразу сказав, що це
саме те, що він собі уявляв.
На початку грудня ми закінчили зйомки індійського фільму LEGEND.
Цей проєкт мали фільмувати в Росії. І я скажу чесно, що наша команда
зробила все можливе, аби індуси все ж таки обрали Україну. За 11 знімальних днів ми організували зйомки біля арки Дружби народів, біля
музею ВОВ, на Михайлівській площі, у «Блокбастері», у парку «Міжгір’я», у готелі Fairmont, у НАУ, на Труханову острові, у Музеї авіації. І
навіть відправили в експедицію 110 членів знімальної команди до Тунелю кохання у Ровенську область. Що нам допомогло перемогти Росію?
Унікальні локації та професійність української команди.
Наша наступна мета – організувати зйомки індійського фільму в Харкові. Нещодавно ми з Рамджі відвідали це місто й були приємно вражені
тутешніми локаціями. Уявіть, цех «Турбоатому» – як 6 футбольних полів! Це унікальна локація, аналогів якої немає у всьому світі.
– Недостатньо лише отримати партнера, треба його утримати, щоб
він до тебе повертався. У чому секрет?
– 435 FILMS – це максимально клієнто орієнтована компанія. Ми ніколи не кажемо клієнту: «Ні, це неможливо». Ми думаємо про те, як це
реалізувати. Навіть якщо це стосується складних виробничих питань:
організації фільмування на складних локаціях або раптових побажань
у знімальному процесі – пересунути декорації, несподівано привести
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коня на майданчик тощо. Ми не просто організовуємо фільм-сервіс, а уважно відбираємо професіоналів, які супроводжують
знімальну групу. З багатьма ми працюємо
вже понад п’ять років. Уся українська команда говорить англійською, навіть водії.
Наша мета – це не тільки організація безперешкодного кіновиробництва, а й набуття партнерами незабутнього досвіду та враження від перебування в Україні загалом, щоб вони сказали: «Ми
хочемо сюди повернутись». Перед тим як ми їх зустрічаємо, перевіряємо
кожний номер у готелі, де вони живуть, знаємо, які снеки покласти в машину та куди їх відвезти для отримання вау-ефекту.
Команда фільму RRR, а це понад 150 людей, прилетіли на двох чартерах.
Окрім самої команди, у літаках були дружини, діти, няні, асистенти й навіть
масажист. Більша частина індійської групи місяць жила в п’ятизірковому
готелі в Києві. Усім, хто не був задіяний на знімальному майданчику, ми
постійно влаштовували інтертеймент: вони їздили в Чорнобиль, на інші
екскурсії, купляли щось у шопінг-молах та витрачали гроші в казино.
– Ви знімали RRR у пандемію. Як це – працювати над великими проєктами в ці непрості часи?
– Дуже складно. Бюджет ПЛР-тестів на RRR був, напевно, таким самим, як бюджет короткометражного фільму. На майданчику працюють
COVID-маршали та COVID-асистенти, вони стежать за дотриманням усіх
COVID-протоколів. Іноді трапляються позитивні тести – ми відразу відправляємо людей додому. Знімати в епоху пандемії таке масштабне кіно, як
RRR, коли в тебе на майданчику понад 700 осіб, – це справді велике випробування та досягнення.

– У вас останнім часом багато історичних проєктів – «Малевич», «Биківня», «Євродонбас». Чому?
– Я сама часто про це думаю. Настав час аналізувати те, що було. І саме
нашому поколінню. Мені здається, що поколінню наших дітей уже буде
це не важливо, вони будуть більш глобальними, зі світовим мисленням.
Тому саме ми повинні зробити це, і саме зараз, зрозуміти, як усе насправді відбувалося до нас, щоб наші діти могли рухатися далі.
– Наскільки складно поєднувати таке велике навантаження з багатьма
проєктами та материнством?
– Бути успішною жінкою і бути жінкою в сім’ї одночасно – дуже складно. Старшу дочку я часто беру на зйомки. У свої 10 років вона хоче бути
фешн-дизайнером. Молодшу, а їй лише рік, я поки що із собою не беру,
оскільки вона дуже активна й 100 % там щось зруйнує (сміється). Дуже
непросто бути заміжньою жінкою з дітьми та в бізнесі. Я думаю, що неможливо все зробити на відмінно, просто в моєму випадку мені дуже
пощастило, що моя сім’я розуміє і приймає масштаби мого мислення. Я
дуже вдячна їм за підтримку.

– Ви знімали фільм «99 Songs», продюсером якого є А. Р. Рахман, володар двох «Оскарів»: за фільм «Мільйонер із нетрів» та «127 годин» Дені
Бойла. Він приїжджав до України три роки тому. Яке враження було від
нашої країни?
– Він – легендарна людина. Під час його приїзду ми постаралися закохати
його в Україну, і це вдалося: він був у захваті від Львова, його здивував Київ.
А. Р. Рахман – музикант та композитор. Його вразила трембіта. Коли я показувала відео, він захопився звуками цього інструмента.
– Що можна було б поліпшити в Україні, щоб у нас частіше відбувалися
зйомки іноземних фільмів?
– Я б спочатку відзначила те, що вже працює дуже гарно. Наприклад, Міністерство закордонних справ, якому я дуже вдячна за роботу: електронні
візи спростили життя в рази. Також я дуже вдячна Держкіно, які часто
допомагають нам із супровідними листами.
Але, мушу зауважити, що останнім часом у нас стали дуже дорогі локації,
часто ця ціна абсолютно не порівнянна з цінністю локації. Індійці мають
такий напрямок, як фільмтуризм: вони активно їдуть у подорож місцями
зйомок після виходу в прокат гучної прем’єри. Я впевнена, що влітку величезна кількість індійців відвідають околиці Маріїнського палацу, і ми
повинні це підтримувати, бо це приносить значний ефект для нашої економіки. Також, на жаль, страждає якість українського побутового сервісу.
– Ви навчалися у Vancouever Film School. Як застосовуєте знання на
практиці зараз?
– Перебуваючи в Канаді, я зрозуміла, як працює кіноіндустрія в Північній Америці. Я вивчала сценарне мистецтво й мала можливість поринути
в спільноту закордонних кінопрофесіоналів. Завдяки цьому я отримала
розуміння стандартів, за якими потрібно працювати. Ми активно впроваджуємо це в нашій компанії: у нас, наприклад, є сервісні правила, за якими
ми працюємо.
Але найголовніше – це правила роботи сценариста. Наприклад, формат
сценарію: в Україні 95 % сценаріїв написані у Word. Це дуже непрофесійно – у всьому світі сценарії пишуть у спеціальних сценарних програмах. Я
думаю про те, щоб зробити сценарний сервіс, у рамках якого ми допомагатимемо сценаристам чи компаніям адаптувати сценарії під правильний
формат, який відповідає міжнародному ринку. Я хочу, щоб будь-яка людина у світі взяла український сценарій, який має вигляд голлівудського, і,
побачивши вміст, впевнилася, що це добре написаний сценарій.

Н
РАМДЖІ НАТАРАДЖА

– Ви привозите багато проєктів для зйомок в Україні. Які, на вашу думку,
переваги має Україна порівняно з іншими країнами?
– Я знімав індійські фільми більше ніж у 30 країнах, я знаю всіх головних
гравців у Боллівуді, Толлівуді, Каллівуді та в інших регіонах Індії. Зараз для
мене Україна – приваблива країна, адже є величезна кількість переваг. Україна величезна країна із різними локаціями. Гори, море, пустеля, чотири сезони. Мені дуже подобаються українці, адже вони доброзичливі, неконфліктні
та неагресивні. Українська знімальна група завжди готова пробігти «зайві
милі», тобто зробити більше, ніж очікують. Красиві та талановиті актори та
акторки масових сцен. Професійність хореографів, піротехніків, танцюристів, каскадерів та інших робітників кіноіндустрії. І, звичайно, перевагою є
те, що в Україні я працюю з компанією 435 FILMS та Анною Паленчук, яка
має глобальне мислення, адже жила в Канаді та часто була в Індії, і це завжди сприймається позитивно нашими індійськими колегами.
– Що можна було б поліпшити для того, аби підвищити кінематографічну привабливість України?
– Насамперед, українську електронну візу треба зробити на 90 днів, зараз
її можна отримати лише на 30 днів. Я бачу великий потенціал у військових
базах як локаціях для зйомок, але, на жаль, на них дуже складно потрапити,
особливо іноземцю. Ще затягнутий, як на мій погляд, процес отримання
дозволу на зйомки в публічних місцях у Києві. Продакшен має подати запит
за 15 робочих днів, на деяких проєктах це абсолютно неможливо.
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– Розкажіть, будь ласка, з якою метою створена асоціація?
Мені хочеться змінити цей тренд, щоб дівчата розуміли, що для них від– На жаль, у кіноіндустрії спостерігається багато випадків гендерної
крито багато можливостей. Хочеш крутити фокус – крути! Не існує чолонерівності й співвідношення жінок та чоловіків загалом дуже відрізвічої професії в кіно чи на телебаченні, існує професіоналізм.
няється: наприклад, за даними Центру дослідження жінок, після аналізу 250 найкращих фільмів дівчат на посаді режисерок усього 8 %, а
– Які плани розвитку асоціації? Як процес підтримки жінок буде відсеред сценаристів, хоч і трошки більше, але тільки 16 %. Окрім цього,
буватися на практиці?
чоловічі персонажі продовжують контролювати великий екран, і лише
– Асоціація створена нещодавно: попереду на нас чекає багато роботи.
приблизно 35 % фільмів містили понад 10 жіночих персонажів у ролях
Зараз ми фіналізуємо плани на рік, стратегію, починаємо переговори про
з діалогами. Статистика свідчить про те, що на одних і тих самих позипартнерство з іншими асоціаціями та великими фестивалями.
ціях, володіючи одними й тими самими професійними якостями, жінка
Перший проєкт, який ми хочемо зробити, – альманах короткометражних
отримує на 20 % менше за свою прафільмів жінок-режисерок, продюсерок
цю, ніж чоловік. Також є несправедта сценаристок. Це буде прокатна істоливість при отриманні роботи: часто
рія. Окрім цього, ми представимо цей
на позицію топменеджера приймають
альманах за кордоном як проєкт, ствоТАКОЖ Є НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ ПРИ
чоловіка, а «під нього» ставлять жінку.
рений жінками, та зробимо великі маОТРИМАННІ РОБОТИ: ЧАСТО НА ПОЗИЦІЮ
В Америці це називається «сервісне кетеріали з медіа про кожну з авторок. Це
рування». Усе це питання рівних мождопоможе донести до глядача, що жінки
ТОПМЕНЕДЖЕРА ПРИЙМАЮТЬ ЧОЛОВІКА,
ливостей, адже рішення мають ухвалюв кіноіндустрії існують і вони талановиА «ПІД НЬОГО» СТАВЛЯТЬ ЖІНКУ
ватися на засадах професійних якостей,
ті. Це невеликий проєкт, який має кона не гендерних ознак. Це притаманкретний результат, адже ми не плануємо
но не тільки Україні, це велика проблема в усьому світі.
обмежуватися лише розмовами та панельними дискусіями. Я хочу, щоб
Асоціація – це ком’юніті жінок, створене для об’єднання, просування та
там були й дівчата, які вже відомі, і нові імена, які ніхто до цього не знав.
консультування жінок, які працюють у сфері кіно та медіа, просування
Після цього ми плануємо розпочати фільмування разом з нашими членїхніх проєктів на українському та міжнародному ринку, популяризації
кинями з асоціації.
не лише всередині індустрії, а й серед суспільства. До нас може вступиОкрім цього, за допомогою асоціації можна шукати нові творчі колаботи будь-яка дівчина, яка пов’язана з кіно або медіаринком. Спочатку ми
рації. Наприклад, режисерка через нас може знайти собі продюсерку, і не
хотіли акцентуватися лише на кіно, але зараз розуміємо, що і на телебатільки в Україні, а й за її межами, адже в нас велике міжнародне ком’юніченні, і в серіальних продакшенах є багато жінок, які хотіли б приєднаті. Усі дівчата, які вступають в асоціацію, – дуже різні та кожна буде робитися. Ми з моєю партнеркою Ларисою Гутаревич відразу вирішили: UFFI
ти свій внесок. Наприклад, до нас приєдналося кілька дівчат-дистриб’юбуде створена не для того, щоб боротися з чоловіками, а для того, щоб
торок, і в майбутньому вони допомагатимуть в організації просування
об’єднати жінок, показати їм нові можливості, довести, що ми не жертви
проєктів учасниць. А юристки будуть консультувати учасниць щодо
обставин, а всемогутні жінки. Потрібно довести суспільству, що в жінпитань інтелектуальної власності. Також в Україні ще не існує досліки немає закріпленого місця – ні на кухні, ні в церкві, ні біля дитячого
дження щодо гендерних питань творчої галузі, і на міжнародних круглих
ліжечка, ні за офісним столом. Її місце там, де вона сама хоче бути. Адже
столах нам поки що нічим оперувати, тож важливо, щоб такий проєкт
«скляної стелі» не повинно існувати.
також реалізувався. І ми вже знайшли виконавців та партнерів. Плани на
2022 рік дуже натхненні!
– Що ви маєте на увазі під «скляною стелею»?
– Окрім різниці в зарплатах, у світі також є статистичні дані про те, що
– Чи є в планах освітні програми?
жінкам виділяють значно менше фінансування на реалізацію їхніх про– У нас буде багато панелей, дискусійних та освітніх заходів. Запрошуємо
єктів. Мені здається, справа не в тому, що в жінок не вірять, ймовірніше
до співпраці великі холдинги, у яких існують програми рівноправного
думають: «І так упорається!». Менше грошей, менше просування, але при
гендерного співвідношення. Зараз на Заході теж є велика кількість окрецьому очікування від проєкту, створеного жінками, достатньо високі. Це
мих грантів і квот для жінок. І це також частина можливостей, які відчастина переконань, які існують з моменту, коли ми починаємо дорослікриті перед нашими жінками, питання посилення позицій жінок.
шати, і закінчуючи роботою. Хотіла б я, щоб мені давали низькі бюджети
тільки тому, що я жінка й не приєдна– Коли створювали об’єднання, брали
лася до якогось сильного чоловіка? Ні.
якусь із асоціацій за приклад?
Я хочу, щоб мене оцінювали за профе– Ми звертали увагу на всі основні асосійними якостями – і сильні, і слабкі
ціації, наприклад на EWA (European
сторони. Чоловіки можуть робити преWomen Association) – це європейська
УКРАЇНА ЗАВЖДИ МАЛА БАГАТО СИЛЬНИХ
красне кіно і, зокрема, дуже зворушливі,
асоціація жінок у медіа, яка є досить
ТА НЕЗАЛЕЖНИХ ЖІНОК, ЯКІ ЗАЛИШИЛИ
близькі жінкам сюжети. Але якщо ми
сильною в Європі, або WIF (Woman in
СЛІД У КУЛЬТУРІ ТА ІСТОРІЇ
постійно пропонуємо тільки чийсь один
Film). Але ми не брали жодну з них за
погляд – у нашому випадку чоловічий –
основу, тому що багато жіночих оргаце не повноцінно відбиває світ, у якому ми живемо. Саме тому потрібно
нізацій є агресивними. Але ж це не наша стратегія. Історично Україна
домогтися гендерного балансу, щоб показувати світ з різних позицій.
завжди мала багато сильних та незалежних жінок, які залишили слід у
культурі та історії. Наше завдання нагадати, хто ми є та на що заслуго– У своїх проєктах за гендерним балансом стежите?
вуємо.
– Я не скажу, що дотримуюся правила 50/50, але дуже люблю, коли в мене
Коли ми презентували асоціацію в Каннах, нас відразу запросили на круна проєкті працюють дівчата в тих позиціях, у яких вони не працюваглий стіл на «Берлінале». Тому що їм ця тема дуже близька, і вони були
ли раніше. Насправді для мене не існує моменту різниці між жінкою та
раді, що така історія з’явилася в демократичній Україні. Ми плануємо
чоловіком на будь-якій позиції. Якщо хлопчик хоче бути гримером і в
працювати з іншими асоціаціями – EWA, «Жінки та Голлівуд», залучати
нього добре виходить – чому б ні? Якщо жінка хоче бути операторкою чи
їхніх фахівців для роботи з нашими членкинями – для розвитку, обміну
бумеркою, то нехай буде! Мені здається, що важливо показувати жінкам
контактами, розширення. Але спочатку ми презентуємо UFFI на «Берможливість працювати на тих позиціях, які вважаються «чоловічими».
лінале», і зараз активно до цього готуємось. Також ми плануємо дещо
Наприклад, жінка може бути чудовю фокус-пулеркою, але ви знаєте хоч
особливе до Міжнародного Одеського кінофестивалю. Тож влітку підодну? Не знаєте, бо їх нема, хоча це досить творча та технічна робота.
биватимемо перші підсумки діяльності організації.
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ГІО ПАЧКОРІЯ:
«Мої учні стають моїми вчителями»

– Як починався твій професійний шлях?
– Я народився в Луганську. Акторською майстерністю почав займатися
понад 10 років тому, ще в школі. Це визначило мій майбутній шлях: я
закінчив університет ім. Карпенка-Карого за фахом режисер драматичного театру. Після навчання 3,5 роки працював в українському театрі та
розпочав свій режисерський шлях. Але акторська майстерність була зі
мною завжди, адже викладати я почав із 16 років: спочатку в театральній студії у школі, де я займався, потім в інших студіях. Після того як я
випустився з університету, я вів театральну студію «Воображаріум» на
базі українського театру в Луганську, викладав акторську майстерність
для дикторів та телеведучих у Луганському інституті культури та мистецтв. Останні три роки працюю в школі SPLASH та даю авторські майстер-класи в різних містах та країнах, зокрема в Німеччині та у Франції.
У мене великий педагогічний стаж: я підрахував, що за весь час навчив
3-3,5 тис. осіб.

– Чому ти почав викладати?
– Тому що це моя можливість дарувати людям радість. Коли мої учні
приходять на заняття, зазвичай вони приносять із собою 1000 проблем
за замкненими дверима. Під час занять вони наповнюються енергією,
сміються, радіють – для мене це щастя. Для мене викладання – це можливість надихнути людей та наповнити їх енергією. Адже акторська
майстерність – це можливість бути самим собою, щирою, справжньою,
доброю і чесною людиною. Це про те, щоб вміти створювати теплу атмосферу, вміти довіритися світові. І найважливіше – брати позитив та
створювати дрібниці, які приносять щастя.
– Розкажи, будь ласка, про свій міжнародний досвід.
– Наш театр уже був більш ніж у 13 країнах та 60 різних містах. Ми
є постійними учасниками фестивалів у Німеччині, Латвії, Туреччині,
Франції, Єгипті. Зараз поїдемо до Америки. Педагоги школи SPLASH
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КТОРСЬКА
МАЙСТЕРНІСТЬ –
УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ІНСТРУМЕНТ НЕ ТІЛЬКИ
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ, АЛЕ Й ДЛЯ
ЗВИЧАЙНОГО ЖИТТЯ.
У ЦЬОМУ ВПЕВНЕНИЙ
ТАЛАНОВИТИЙ
АКТОР, РЕЖИСЕР ТА
ПЕДАГОГ З АКТОРСЬКОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ГІО
ПАЧКОРІЯ. В ІНТЕРВ’Ю
ДЛЯ VGL CINEMA ГІО
РОЗКАЗАВ ПРО ТЕ,
ЧИМ МОЖЕ БУТИ
В ЖИТТІ КОРИСНО
МИСТЕЦТВО ГРАТИ
НА СЦЕНІ ТА В ЧОМУ
ПОЛЯГАЄ РІЗНИЦЯ
МІЖ НАВЧАННЯМ
ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ.

проводять майстер-класи по світу, навчають
учасників фестивалів чи
возять свої спектаклі. Наприклад, два роки тому я
возив виставу «Солдат і
птах» до Німеччини. А з
нашим останнім спектаклем «Украдене щастя»
ми з учнями їдемо на
театральний фестиваль у
Маямі! Наскільки мені відомо, ми будемо першим
українським колективом,
який поїде на фестиваль
до Америки.

– Щоб отримати запрошення, ви подавали заявки на фестивалі? Які
інструменти ви використовували, щоб досягти такого рівня?
– Найголовніше – це комунікація. Ми їздимо на
фестивалі, знайомимося
із закордонними колегами з індустрії, з різними
театрами з інших країн.
Саме за таким сарафанним радіо нам прийшла
пропозиція про виступ
на театральному фестивалі в Маямі. Спілкування в міжнародному колі важливе для того, щоб бачити, як живе
театральна естетика в інших містах та країнах. Мені цікавий обмін досвідом – на це й розраховані всі фестивалі. Призи – це завжди добре,
але обмін досвідом – безцінний. Митці повинні весь час бути в пошуку й не варитися тільки у власному соку.

найголовніша емоція, яку переважає людина, – це страх, який заважає
нам рухатися та дихає нам у спину. За будь-яку ціну ми хочемо його
позбутися, але насправді страх – наш друг. Його треба взяти за руку і
сказати йому: «Давай разом отримувати насолоду від життя». Страх –
це підсвідома реакція тіла, і я кажу учням, що наше тіло – не ворог, воно
– наш спільник і нам не треба з ним воювати.
– Ти викладаєш не лише дорослим, а й дітям. Наскільки велика різниця між цими групами? З дітьми складніше?
– З дітьми, звісно, складніше й водночас цікавіше. Діти лабільніші,
вони багато чого для мене відкривають. Їх можна заразити – і вони
підхоплюють ідею, настрій емоцію. Там, де дорослий тисячу разів подумає, перш ніж зробить, з дитиною все навпаки, і це надихає. Адже
акторський шлях – шлях спроб та помилок, де кожна твоя спроба підтримується аплодисментами, бо ти зробив крок до себе. І з дітьми в
цьому плані працювати – одне задоволення. Для мене це можливість
на ранньому етапі позбавляти дітей від затискачів, негативних думок
і вчити їх бачити цей світ під іншим барвистим кутом. І, звичайно, з
дітьми складніше, бо дітей важко обдурити – вони це відчувають, їх
довіру дуже легко втратити. Якщо дорослий втратив довіру дитини,
вона втрачає довіру до світу. Під час навчання наставник стає сполучною ланкою між маленькою людиною та світом – і це велика відповідальність.
– Ти також викладав у літньому кінотаборі ACTION в Дніпрі. Розкажи про цей досвід.
– Так, влітку я працював у кінотаборі з підлітками. Це був унікальний
досвід: чистий потік креативу в особливій атмосфері заміського комплексу Ecopark VII NEBO – свіже повітря, простір для руху та енергії.
У нас було три потоки, які стали своєрідним офлайн-марафоном: кожного дня протягом тижня ми займалися різними темами акторської
майстерності. Робили етюди, вправи на розкріпачення, на емоційний
розвиток, на розвиток уяви, фантазії, увагу та вміння імпровізувати.
У процесі ми з учнями іще й кіно знімали! Наприкінці зміни був студентський показ, який діти сприйняли із захватом. Кінотабір – чудова
ідея, у яку вкладено величезну працю – як нами, педагогами, так і
дітьми. Разом ми пройшли весь шлях та побачили, як у фіналі діти
стали справжніми акторами. Чим цей літній табір відрізнявся від інших? Звичайний табір передбачає харчування, розваги, та й усе. Ми
доєднали до звичайних літніх канікул освітній напрямок у форматі
розваг. Ми ніби ненароком торкалися різних тем акторської майстерності, прив’язуючи їх до життя й пояснюючи, як ці навички можуть
стати у пригоді. Ми, розважаючи, навчали дітей і дуже задоволені результатом.

– Якщо мова зайшла про комунікацію, яких навичок ти навчаєш учнів на курсах акторської майстерності?
– В акторській майстерності є безліч елементів та навичок, які можна
використовувати в реальному житті. Наприклад, навичка з концентрування уваги, креативного мислення, робота з емоціями, імпровізація,
публічні виступи, довіра. Найчастіше я проводжу майстер-класи з дові– Якщо для дорослих акторська майстерність – це можливість бути
ри, у мене навіть авторський курс є на цю тему. Акторська майстерність
собою, то що таке акторська майстерність для дітей?
розкриває людину, адже це не про маски, це
– Це можливість вірити в чудеса. Знати, що ти,
про вміння бути собою. Це можливість побути
маленька людина, можеш бути ким завгодно –
дитиною в цьому дорослому світі, подивитися
і дорослим, і дитиною. Для мене це можливість
на речі під іншим кутом, розслабитися та віддати зрозуміти дітям на ранньому етапі, що
пустити свої проблеми. Звичайно ж, акторська
те, що вони роблять, – важливо, навіть якщо
З ЕМОЦІЯМИ НЕ ТРЕБА
майстерність для мене це про позитив та поїм так не здається. Я навчаю того, що можна
БОРОТИСЯ. УСЕ, ЩО Є В
смішки. Я хочу, щоб люди бачили позитивне
зберігати дитинство та примножувати в собі
НАШОМУ ТІЛІ – У ДУХОВНОМУ,
там, де цього начебто вже немає. Це найголовкреатив, не втрачати емоційності та свободи.
ФІЗИЧНОМУ, МЕНТАЛЬНОМУ
ніше.
РОЗУМІННІ, – ЦЕ НАШЕ ТІЛО, І З – Для людини до 30 років у тебе дуже успіш– Нещодавно ти проводив майстер-клас у
НИМ ПОТРІБНО ПОДРУЖИТИСЯ на кар’єра. У чому секрет?
Дніпрі. Мені дуже сподобалася назва: «Я не
– Усе це відбувається завдяки моєму оточенДРУЖУ З ЕМОЦІЯМИ». Як вона з’явилася?
ню. Це не тільки близькі мені люди, важливу
Про що вона?
роль для мене грають мої педагоги та мої учні. Багато речей та знань,
– Я спеціально так його назвав: на мій погляд, з емоціями не треба боякі я зараз використовую, трансформовані через слова, які говорили
ротися. Усе, що є в нашому тілі – у духовному, фізичному, ментальному
мої учні, через ті приклади, які вони показували. Мої учні стають моїми
розумінні, – це наше тіло, і з ним потрібно подружитися. Якщо ти не
вчителями. Адже я вірю в те, що кожна людина – індивідуальність, проладнаєш із самим собою, не віриш у себе, то це впливає на все життя. І
сто треба намацати це зернятко таланту та розкрити його.
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ПОДІЯ

ПОДІЯ
Організатори підготували презентацію work-in-progress українських проєктів різних форматів та жанрів, які мають потенціал на італійському ринку.

У

РИМІ ІЗ 3 ПО
5 ГРУДНЯ
ТРИВАЛИ

ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ
АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ
ІНДУСТРІЇ – ПРОЄКТ,
ЯКИЙ ВПЕРШЕ
КОМПЛЕКСНО
ПРЕДСТАВИВ
ІТАЛІЙСЬКІЙ

РОЗШИРЕННЯ
МОЖЛИВОСТЕЙ
СПІЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА:
підсумки Днів української
аудіовізуальної індустрії в Римі

ПРОФЕСІЙНІЙ
СПІЛЬНОТІ
ДОСЯГНЕННЯ,
СЕРВІСИ ТА
ПРОДУКТИ, ЩО ЇХ
ПРОПОНУЄ УКРАЇНА

ЗВИЧАЙНИЙ І
ЯРОСЛАВ МЕЛЬНИК, НАД
УКРАЇНИ В ІТАЛІЇ
ПОВНОВАЖНИЙ ПОСОЛ

НА МІЖНАРОДНОМУ

У відкритті Днів взяли участь представники української делегації – продюсери провідних продакшен-компаній та головні гравці аудіовізуальної індустрії Італії, що представляли такі відомі компанії та організації, як RAI, Pepito
Produzioni, Roma Lazio Film Commission тощо. Усього захід відвідало понад
60 гостей.
ГЛАДУШЕВСЬКИЙ,
PRODUCTION #1, ОЛЕКСІЙ
SARKE STUDIO, ПРОДЮСЕРКА
, ГОЛОВА
URES, МАРИНА КУДЕРЧУК
ЛАРИСА ГУТАРЕВИЧ, CEO
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АРТЕМ КОЛЮБАЄВ, ГОЛО
СПІВЗАСНОВНИК ТА ВИК
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НЬ
,
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PICT
AM
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ДЕРЖ АВНОГО АГЕНТСТВ
MAIN
CEO
ІНДУСТРІЇ
РИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ,
ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ КІНО
MA,
РАДИ З ДЕРЖ АВНОЇ ПІДТ
CINE
TOY
ТА
URES
ДЮСЕР TOY PICT
СПІВЗАСНОВНИК ТА ПРО
F FILMS, FINALCUTMEDIA
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОДЮСЕР
УКРАЇНИ, АНДРІЙ НОГІН,

У межах візиту української делегації
було організовано екскурсію однією
з найстаріших та найповажніших кіностудій Європи та світу – Чинечитта
(Cinecittà), де свого часу працювали
Федеріко Фелліні, Роберто Росселліні,
Мартін Скорсезе та інші відомі режисери. Тут було знято десятки оскароносних стрічок, які стали історією
світового кіно.

ЇНСЬКОЇ
ОНАВЧА ДИРЕКТОРКА УКРА
ВІКТОРІЯ ЯРМОЩУК, ВИК
ВА,
.UA GROUP, ДАР’Я ТРЕГУБО
КІНОАСОЦІАЦІЇ, CEO FILM
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ИНА
МАР
КА,
РЕЖИСЕР
РЕВИЧ, CEO
АНЬ КІНО, ЛАРИСА ГУТА
АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТ
ЕРКА PRODUCTION #1
SARKE STUDIO, ПРОДЮС

ОВА
МАРИНА КУДЕРЧУК, ГОЛ
А
ДЕРЖ АВНОГО АГЕНТСТВ
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

РИНКУ ТА ДЛЯ ІТАЛІЇ
ЗОКРЕМА. ПОДІЯ
СТАЛА ВАЖЛИВИМ
КРОКОМ ДЛЯ

TO PRODUZZIONI (ІТАЛІЯ)
КРЕАТИВНА КОМАНД А PEPI
Й
ЄКТУ KOZA NOSTRA, ЯКИ
ПРО
ГО
ЙНО
УКЦІ
РОД
КОП
)
З FILM.UA GROUP (УКРАЇНА
РЕАЛІЗОВУЄТЬСЯ СПІЛЬНО

НАЛАГОДЖЕННЯ
КОМУНІКАЦІЇ МІЖ
ІНДУСТРІАЛЬНИМИ
ГРАВЦЯМИ ОБОХ
КРАЇН. КРІМ ТОГО,
БУЛО ІНІЦІЙОВАНО
ПІДГОТОВКУ ДО

Відкриття Днів відбулось 3 грудня в Будинку кіно парку Вілла Боргезе в столиці
Італії. З українського боку з вітальним словом виступили Ярослав Мельник, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італії, Марина Кудерчук, голова Державного агентства України з питань кіно, а з боку Італії – Лаура Салерно (Laura Salerno),
представниця Генерального директорату з питань кіно та аудіовізуальної продукції
Міністерства культури Італії.

КСІЙ
ЕРКА PRODUCTION #1, ОЛЕ
SARKE STUDIO, ПРОДЮС
ЕР REAL PICTURES, МАРИНА
ЛАРИСА ГУТАРЕВИЧ, CEO
ТА ВИКОНАВЧИЙ ПРОДЮС
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ЗАСН
КОЛ
СПІВ
ЕКА
ИЙ,
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ЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
АВНОГО АГЕНТСТВА УКРА
ФІЇ, CEO
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НОГІН, ГЕНЕРАЛЬНИЙ
MAINSTREAM PICTURES,
ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ, АНДРІЙ
КІНО
ІЇ
ЦІАЦ
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ОВА
ГОЛ
ТА TOY CINEMA,
LCUTMEDIA
ПРОДЮСЕР F FILMS, FINA

ПІДПИСАННЯ
МЕМОРАНДУМУ
ПРО СПІВПРАЦЮ
МІЖ ІТАЛІЄЮ ТА
УКРАЇНОЮ В ГАЛУЗІ

МАРИНА КУДЕРЧУК,
ГОЛОВА ДЕРЖ АВНОГО
АГЕНТСТВА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ КІНО,
ЯРОСЛАВ МЕЛЬНИК,
НАДЗВИЧАЙНИЙ І
ПОВНОВАЖНИЙ ПОСОЛ
УКРАЇНИ В ІТАЛІЇ

АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ
ІНДУСТРІЇ.
ЕРКА
ИК, КРЕАТИВНА ПРОДЮС
ОЛЕНА МОРЕНЦОВА-ШУЛ
,
ВА, ТЕЛЕВЕДУЧА, АКТРИСА
GANZAFILM, ДАР’Я ТРЕГУБО
М КОЛЮБАЄВ,
СТКА ТА РЕЖИСЕРКА, АРТЕ
ПРОДЮСЕРКА , СЦЕНАРИ
ФІЇ, CEO
ОГРА
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ОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕ
ГОЛОВА РАДИ З ДЕРЖ АВН
URES
PICT
AM
STRE
MAIN
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Вікторія Ярмощук, виконавча
директорка Української кіноасоціації, провела ґрунтовну
презентацію «Discover Ukraine»
з інформаційно-аналітичними
та відеоматеріалами, які продемонстрували італійським колегам досягнення та потенціал
нашої країни у сфері кіно, ТБ і
digital-контенту та готовність
до міжнародної співпраці в секторі креативних індустрій.

У межах проєкту відбулася зустріч між представниками української делегації та керівником Генерального директорату кіно та аудіовізуальної продукції
Міністерства культури Італії Нікола Борреллі (Nicola
Borrelli), а також директоркою департаменту кіно та
аудіовізуальної індустрії Марією Джузеппіною Трокколі (Maria Giuseppina Troccoli).

Вихідними 4-5 грудня в межах програми Днів з неабияким успіхом
відбулися покази українського кіно – понад 400 глядачів переглянули фільми «Віддана» (2020) Христини Сиволап, «Я працюю на цвинтарі» (2021) Олексія Тараненка, «Пік страху» (2020) Станіслава Капралова, «Земля блакитна, ніби апельсин» (2020) Ірини Цілик, «Мої
думки тихі» (2019) Антоніо Лукіча, а також анімаційну стрічку «Викрадена принцеса» (2018) Олега Маламужа.
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CEO FILM.UA GRO
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ДИРЕКТОРКА MEDIA RESO
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ENT
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Проєкт організувала Українська кіноасоціація спільно з
Media Resources Management
за підтримки Державного
агентства України з питань
кіно, Міністерства закордонних справ України, Посольства України в Італії та
за сприяння Генерального директорату з питань кіно та
аудіовізуальної продукції Міністерства культури Італії.
Партнер проєкту в Італії – Mimesi’s APS.
ФОТО: ОЛЕКСАНДР ПІЛЮГІН, GIULIA FELICI
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ДНІ УКРАЇНСЬКОГО
КІНО В ПАРИЖІ

У

Представники творчих команд особисто презентували свої стрічки в
Парижі, спілкувались з аудиторією, що тепло сприйняла кожен фільм та
щедро засипала запитаннями творців.
За три дні в кінотеатрі «Бальзак» показали фільми 2020-21 років. А саме:
«Мої думки тихі» представила виконавиця головної ролі Ірма Вітовська;
«Борщ. Секретний інгредієнт» презентувала авторка ідеї та продюсерка
Наталка Якимович; «Еґреґор» – продюсер Сергій Лавренюк; «Мистецтво
відродження» – режисер Вінсент Лефебр (Vincent LEFEBVRE), головний
герой - художник Жульєн Маланд (Julien MALLAND), продюсер Грегорі
Шнебелен (Gregory SCHNEBELEN) та продюсери з України Дмитро Палієнко та Артем Колюбаєв; «Я працюю на цвинтарі» презентували продюсери Андрій Корнієнко та Артем Колюбаєв, а також актор Олексій
Тритенко.

ПРОДОВЖ 22-25 ЛИСТОПАДА
В ПАРИЖІ ТРИВАЛИ ДНІ
УКРАЇНСЬКОГО КІНО.

ТРИ ДНІ ПОКАЗІВ УКРАЇНСЬКИХ
ФІЛЬМІВ У CINEMA LE BALZAC,
У ЦЕНТРІ ПАРИЖУ ПОБЛИЗУ
ТРІУМФАЛЬНОЇ АРКИ, МАЙЖЕ
700 ГЛЯДАЧІВ. А ЗАВЕРШИЛАСЯ
ПРОГРАМА ЗАХОДУ ОФІЦІЙНИМ
ПРИЙОМОМ У КУЛЬТУРНОМУ
ЦЕНТРІ ПРИ ПОСОЛЬСТВІ УКРАЇНИ
У ФРАНЦІЇЇ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ
КІНОІНДУСТРІЇ. ОРГАНІЗАТОР
ЗАХОДУ – ГО «ДІЗНАЙСЯ ЮА»
ЗА ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВНОГО
АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
КІНО, ПОСОЛЬСТВА УКРАЇНИ У
ФРАНЦІЇ, ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ
КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ».

Офіційний прийом у Культурному центрі пройшов за участі Надзвичайного і Повноважного Посла України у Франції Вадима
Омельченка, Голови Державного агентства України з питань кіно
Марини Кудерчук, серед гостей – українська делегація та представники кіноіндустрії Франції. Метою прийому було презентувати творчий та технічний потенціал України у сфері кіно.
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PORSCHE
SOUND
NIGHT – 2021:
повне занурення

ДНИМ З
ГОЛОВНИХ
ГЕРОЇВ У
КУЛЬТОВОМУ ФІЛЬМІ
«ЛЕ-МАН» БУВ PORSCHE
917, І ЦЕ БУЛО 1971
РОКУ. А ТЕПЕР УЯВІТЬ
СОБІ: УХВАЛЕНО
РІШЕННЯ ЗАРАЗ ЗНЯТИ
ПОВНОФОРМАТНИЙ
ЕКШН, ЯКИЙ
БАЗУВАТИМЕТЬСЯ НА
РЕАЛЬНИХ ПОДІЯХ.
ЖОДНОЇ ВИГАДКИ,
АБСОЛЮТНА
ДОСТОВІРНІСТЬ ФАКТІВ
– І ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ
НАДАТИ МОЖЛИВІСТЬ
ГЛЯДАЧУ ОПИНИТИСЯ
В ПЕВНОМУ
МІСЦІ РЕАЛЬНОЇ
АВТОМОБІЛЬНОЇ
ІСТОРІЇ, ЩОБ
РОЗДИВИТИСЬ ОКРЕМІ
МОДЕЛІ ТА МАСШТАБНІ
ПОДІЇ, ЩО БУЛИ З НИМИ
ПОВ’ЯЗАНІ. ЩО ДЛЯ
ЦЬОГО ПОТРІБНО?

У Porsche вважають, що для такого занурення в історичні події потрібна сама модель, про яку хочеться дізнатися щось особливе; можливість
поспілкуватися хоча б з одною людиною, яка мала безпосередній стосунок до створення цього авто, і як фінальний елемент непогано було б
додати звук двигуна об’єкта історичного занурення.
Тож саме за схемою «авто + людина + звук» було створено івент Porsche
Sound Night – 2021, що нещодавно зібрав у музеї Porsche та в дослідному
центрі фірми у Вайсзаху просто фантастичну компанію особистостей
та унікальну добірку дорожньої та змагальної техніки.
Вальтер Рьорль, Ханс-Йоахім Штук, Марк Веббер, Марк Лієб, Тімо Бернард, Паскаль Верляйн – і це лише частина тих, хто взяв участь у заході. Техніка була підібрана відповідно до рівня особистостей, що стали
гостями події: один з перших серійних 911-х; бойовий 924 Carrera GTS
Rally, на якому Вальтер Рьорль вигравав у німецькій ралійній першості;
повністю відреставрований кільцевий Porsche 962 C зразка 1987 року;
суто електричний Porsche 99X Electric, на якому Паскаль Верляйн протистоїть суперникам у Чемпіонаті світу з перегонів класу Formula E...
І звичайно, таке свято інженерії та історії, якщо вже ми говоримо про
Porsche, було б неповним без одного з головних героїв трекових баталій
– Porsche 917 (про цю модель, яка була одним з головних героїв у фільмі
«Ле-Ман» 1971 року, наше видання вже розповідало раніше). Саме ця
модель допомогла Porsche вийти на найвищий рівень автоспортивних
змагань. Саме на Porsche 917 було здобуто першу абсолютну перемогу в добовому марафоні на витривалість «24 години Ле-Ману», до якої
німецький автовиробник йшов 19 років. І саме про 917-й його автор,
Фердинанд Пієх, який особисто очолював роботу з розробки цієї моделі, скаже: «Це був найризикованіший проєкт у моєму житті».
На Porsche Sound Night – 2021 привезли версію з «довгим хвостом» зразка 1969 року — це так званий 917 Langheck, з якого й почалася історія
917. Саме ця версія, аеродинаміка якої мала б забезпечити стабільність
руху на швидкості понад 300 км/год, вважалася такою, що максимально
відповідала умовам треку Ле-Мана. Вартість кожного 917-го перевищувала 140 тис. німецьких марок, за які можна було придбати десяток
Porsche 911, але навіть ці гроші не відповідали рівню собівартості кожного спортпрототипу, яка була ще вищою...

ІЛЮСТРАЦІЇ: PORSCHE AG

ПОВНІСТЮ ЗІБРАНА ПАРТІЯ З 25 ПРИМІРНИКІВ PORSCHE 917,
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОМОЛОГАЦІЇ ТА ГОТОВИХ ДО ВІДПРАВКИ
КЛІЄНТАМ, БУЛА ПРОДЕМОНСТРОВАНА ПРЕДСТАВНИКАМ
МІЖНАРОДНОЇ СПОРТИВНОЇ КОМІСІЇ 22 КВІТНЯ 1969 РОКУ.
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12 опозитно розташованих циліндрів, 4.5 літра робочого об’єму, механічне впорскування від Bosch, повітряне охолодження, дві свічки на
циліндр та система змащування із сухим картером, 580 к.с. потужності,
споряджена вага 800 кілограмів та максимальна швидкість 320 км/год.
Наприкінці 60-х ці характеристики, як мінімум, були цілком серйозними, а якщо бути до кінця відвертими, у частині показника максимальної
швидкості були дуже небезпечними.
Яким чином компанія, що роками вигравала Ле-Ман у своїх класах 4- та
6-циліндрових моделей, раптом долучилася до боротьби за перемогу в
абсолютному заліку з 12-циліндровим болідом власної розробки?
Колишній голова спортивної програми Porsche Валентин Шифер, який
брав участь у створенні 12-циліндрового «боксера» для 917, говорить,
що в компанії із захопленням сприйняли виклик у вигляді необхідності
створення нового двигуна топрівня. «Ми роками успішно змагалися в
менш швидкісних дивізіонах, але ніколи не мали по-справжньому великих перемог. І саме задля цього, заради чогось дійсно масштабного, у
спортивному департаменті Porsche вирішили створити справді великий
та потужний силовий агрегат».
І те, як звучить автомобіль перед вами (до речі, із шасі № 001, тобто
найперший серед 917), цілком відповідає його зовнішньому вигляду,
характеру та подіям, які пов’язані з його дебютом у Ле-Мані: варто було
Марку Лієбу – переможцю Ле-Мана – 2016 у складі тодішньої заводської
Porsche Team – натиснути на педаль газу, як 917 Langheck наповнив місцевість довкола треку у Вайсзаху скаженим ревом суто механічного звіра. Таке враження, що кожен з 12 циліндрів намагається відразу видати
всю потужність, а фізика роботи циліндрів з фірмовим «боксерним»
розташуванням, повітряне охолодження двигуна та по-спортивному
високий регістр його максимальних обертів робить звучання справді
неповторним!
Проте у своєму першому Ле-Мані – тобто у 1969 році – новачок мав
просто жахливий вигляд: один з перших приватних пілотів загинув, не
впоравшись з керуванням швидким та потужним болідом, а два заводських 917-х, що брали участь у тому самому марафоні, зійшли з дистанції: у першого прототипу не витримав двигун, а в другого – зчеплення.
Однак це не зламало Фердинанда Пієха та спортивний департамент
Porsche — і вже наступного року, вдосконаливши 917-й, фірма святкувала свою першу абсолютну перемогу в Ле-Мані.
Та й загалом у Чемпіонаті світу 1970-го року серед виробників більшість перегонів (точніше, 7 з 10) було виграно саме на Porsche 917...
Тим, хто бажає просто зараз почути сталеві голоси Porsche Sound
Night – 2021, пропонуємо за допомогою QR-коду перейти за посиланням та насолодитися повноформатним шоу.
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ЗДОРОВ’Я В
В ТРЕНДІ:
7 днів відновлення

ИСНАЖЛИВІ ДІЄТИ
В МИНУЛОМУ,
У ТРЕНДІ –
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ
ЖИТТЯ! ГОЛЛІВУДСЬКІ
ЗІРКИ ДОВОДЯТЬ ЦЕ НА
ВЛАСНОМУ ПРИКЛАДІ:
ДЖЕННІФЕР ЕНІСТОН
ПРИДІЛЯЄ ТРЕНУВАННЯМ
ШІСТЬ ДНІВ НА ТИЖДЕНЬ,
ДЖАРЕД ЛЕТО ПОНАД
20 РОКІВ НЕ ВЖИВАЄ
М’ЯСО, А ГВІНЕТ
ПЕЛТРОУ АКТИВНО
ПРАКТИКУЄ ЙОГУ ТА РАЗ
НА МІСЯЦЬ ВЛАШТОВУЄ
СПРАВЖНІЙ ДЕТОКС.
СВОЇМ ДОСВІДОМ ЗІРКИ
АКТИВНО ДІЛЯТЬСЯ
НА СТОРІНКАХ У
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
ТА В КОЛОНКАХ ПОРАД
ДЛЯ БАГАТЬОХ ВИДАНЬ.
ЯК НЕ ЗАГУБИТИСЯ
В РІЗНОМАНІТТІ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА
ОБРАТИ НАЙКОРИСНІШЕ
ДЛЯ СЕБЕ? VGL CINEMA
ПРОПОНУЄ ЧИТАЧАМ
СКОРИСТАТИСЯ
ПОРАДАМИ СПРАВЖНІХ
ПРОФЕСІОНАЛІВ EDEM
RESORT MEDICAL & SPA
ТА САМОСТІЙНО ПРОЙТИ
ДЕТОКС-ПРОГРАМУ
ВІЛЛОЛДО «СТВОРЮЄМО
НОВЕ ТІЛО».

ЯК ПРОЙТИ ДЕТОКС ВДОМА?

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Нейробіолог Альберто Віллолдо протягом 20 років вивчав медичні практики шаманів корінних племен Амазонії. Об’єднавши їх із новітніми
науковими відкриттями, він створив програму, яка покликана допомагати очищувати тіло й душу. Пів року тому Ольга Філатова, засновниця
та ідейна натхненниця Edem Resort Medical & SPA, на власному досвіді
пересвідчилася в її дієвості. І своїми спостереженнями ділиться з читачами VGL cinema.
Усі ми давно стали учасниками великого біологічного експерименту –
сіли на дієту західних країн: бідну на корисні речовини, але багату на
цукри. Вживаємо мало клітковини, проте безліч пакетованої їжі, м’яса
й оброблених злакових. Усе це спричиняє значне погіршення стану здоров’я, про що свідчать результати досліджень і статистика різних країн
світу. Те, що в Україні про ці речі не говорять відкрито, не означає, що в
нас таких проблем немає.
Якщо не хочете брати участь у цьому експерименті, проведіть власний,
у фокусі якого – ваше здоров’я. Замініть усе сміття на справжні продукти! Програма Віллолдо «Створюємо нове тіло» та мої рекомендації – не
універсальні рішення, а лише протокол, який кожен має адаптувати під
себе. Прислухайтеся до свого тіла, щоб отримати найкрутіший результат.

1. Пийте від 8–10
склянок гарячої відфільтрованої води
на день із додаванням лимонного соку,
імбиру та м’яти:
лужне середовище
кишківника ідеальне для корисної мікрофлори.
2. Споживайте свіжі овочі, несмажені
горіхи, насіння, олії
холодного віджиму.
Вони
забезпечать
достатню кількість
жирів для живлення
мозку, позбавлять
«голодного» дискомфорту, підтримають
роботу кишківника
й мітохондрій.
3. Концентруйтеся
на жуванні, яке запускає процес ферментоутворення.
4. Намагайтеся випорожняти кишківник раз або двічі на день.
5. Тричі на тиждень активно потійте: приймайте ванни із сіллю або
бішофітом, відвідуйте сауну, баню.
Якщо відчуваєте сильний головний біль, запаморочення – припиніть проходити програму. Пийте багато води та почекайте один-два
тижні, щоб тіло краще підготувалося до детоксикації.

ЯК УСЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?
Крок перший. Підготовка до проходження програми. Протягом трьох
тижнів дотримуйтеся дієти та приймайте БАДи. Організм почне очищатися від токсинів і увімкне жироспалювальні механізми. Вилучіть
із раціону цукор, швидкі вуглеводи, молочні продукти та глютен. Без
проходження цього етапу застосовувати програму не варто – це може
призвести до інтоксикації.
Крок другий. Початок проходження програми. Вживайте страви з
дуже низьким вмістом білка, невеликим вмістом простих вуглеводів і
великою кількістю корисних жирів. Таке харчування допоможе організму увімкнути гени довголіття й почати виробляти стовбурові клітини.
Протягом семи днів приймайте потужні регулятори замість звичайних
вітамінів і добавок (якщо вони не призначені вашим лікарем), щоб клітини могли зосередити ресурси на детоксикації. Обов’язково проконсультуйтеся з лікарем перед застосуванням цих засобів та ознайомтеся
з інструкціями до них.
Відповідно до протоколу Віллолдо, щодня перед програмою потрібно
вживати: докозагексаєнову кислоту (2 г), омегу-3(до 2000 мг/день наніч),
альфа-ліпоєву кислоту (від 300 до 600 мг кожний третій день), куркумін
(1000 мг), вітамін В12 (метилкоболамін) (2500 мкг), вітамін С (1000 мг),
вітамін D (5000 МО), кокосову олію та олію МСТ (по 1 ст. л. вранці та
вдень), убіхінол (200 мг), полівітаміни (дозування згідно з інструкцією),
цинк (15 мг), магній (350 мг), цитрат кальцію (1000 мг натщесерце), вітамін К2 (100 мкг), бікарбонат натрію (1 ч. л. ввечері через дві години після
їжі), нікотинамід рибозид (100 мг).

КРОК ТРЕТІЙ. ЩОДЕННЕ ХАРЧУВАННЯ Й ХАРЧОВІ ДОБАВКИ
ПОЗА ПРОГРАМОЮ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ТАКИХ ПРИНЦИПІВ:
вживайте низькокалорійні й багаті на поживні речовини продукти
рослинного походження: авокадо, броколі, сирі (до 15 год) та
приготовані різнокольорові овочі, боби, нут, гриби, гречку, рис та
насіння, вимочені горіхи
утримуйтеся від вживання цукру й усього, що перетворюється на
нього в кишківнику
не їжте з 18:00 до 12:00 наступного дня
часто влаштовуйте маленькі приймання їжі з корисними жирами
зменшіть щоденне споживання чистого білка до 28 г

Харчові добавки для приймання з ранковим (бажано зеленим) смузі:
транс-ресвератрол (500 мг) та птеростильбен (500 мг).
Уже готові приступити до самостійного очищення тіла й душі?
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ПРОГРАМА ВІЛЛОЛДО «СТВОРЮЄМО НОВЕ
ТІЛО» ТА МОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ – НЕ УНІВЕРСАЛЬНІ
РІШЕННЯ, А ЛИШЕ ПРОТОКОЛ, ЯКИЙ КОЖЕН МАЄ
АДАПТУВАТИ ПІД СЕБЕ

ЧОГО ВАРТО ОЧІКУВАТИ ВІД ПРОГРАМИ ВІЛЛОЛДО?
Протягом перших двох-трьох днів можете відчувати втому, нудоту,
дискомфорт, гази в кишківнику, неприємний запах із рота, головний біль, інтенсивно потіти. Це нормально. Імовірно, у цей час вам
буде важко зосереджуватися, може з’явитися дратівливість. Токсини тісно пов’язані з емоційними отрутами: очищається організм —
змінюється психічний стан.
На четвертий день затуманення свідомості й больові відчуття зникають, настрій підіймається, травлення поліпшується. Організм
функціонує в рази краще.
На п’ятий день можна помітити зміни у світосприйнятті. Кольори
здаються яскравішими, люди – добрішими, кожна ваша клітинка –
чистішою, а життя – прекраснішим!
На сьомий день починає працювати мозок. «Складні» питання легко розв’язуються, рівень цукру в крові стабілізується, зникає бажання весь час їсти. У ДНК активуються програми, що запускають
виробництво стовбурових клітин. І ви кажете собі: «Ого, яку роботу я зробив (зробила)!».
Саме такі дії показують справжню турботу про себе, повагу до свого тіла. Саме в такий спосіб воно може достукатися до нас, щоб ми
нарешті почули його.
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ЗНІМАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

ЗІРКОВИЙ
ДУБЛЯЖ
анімації «Співай 2»
Юрій Горбунов уже вдруге
перевтілився в Бастера Муна:
чайно добрий та
«Мій персонаж надзви
их пригод, що
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ЮРІЙ ГОРБУНОВ

Голосом співачки Анни Добриднєвої
знову заговорить нестримна Еш:

АННА ДОБРИДНЄ

ВА

«Я обожнюю свою героїню й дуже за нею
скучила, тому повернення до ролі для мене
справжнє свято! Еш пристрасна, емоційна
та дуже талановита. Вона – незрівнянн
а
рокерша».

Д

РУГА ЧАСТИНА
АНІМАЦІЙНОГО
ХІТА НА
ВЕЛИКИХ ЕКРАНАХ
З 30 ГРУДНЯ!
НЕВГАМОВНИЙ
БАСТЕР МУН ТА ЙОГО
ДРУЗІ ПОРИНАЮТЬ
У НОВУ МУЗИЧНУ
ПРИГОДУ! РАЗОМ
З АНІМАЦІЙНИМИ
ГЕРОЯМИ В ЯСКРАВУ
МАНДРІВКУ
ВИРУШАЮТЬ
УКРАЇНСЬКІ
ЗІРКИ ДУБЛЯЖУ:
ТЕЛЕВЕДУЧИЙ 1+1,
ВЕДУЧИЙ ШОУ
«ГОЛОС» ЮРІЙ
ГОРБУНОВ, СПІВАЧКА
АННА ДОБРИДНЄВА,
БЛОГЕРКА ВАЛЕРІЯ
ДІДКОВСЬКА
І СПІВАЧКА ТА
ІНФЛЮЕНСЕРКА ДІАНА
ГЛОСТЕР.

Для блогерки та співачки Валерії Дідковської роль
Нуші стала першим великим досвідом дубляжу:

Діана Глостер дебютувала в дубляжі анімації в ролі нової героїні – яскравої Порші:

«Круто
бути
частиною
великого
голлівудського проєкту з мільйонною
аудиторією прихильників по всьому світу!
Для мене це перший глобальний досві
д у
дубляжі, тому, коли запросили на проби
,
неабияк хвилювалася, оскільки знала
, що
голос будуть затверджувати аж у Голлівуді».

ВАЛЕРІЯ ДІДКОВСЬК А
ДІАНА ГЛОСТЕР
«Пам’ятаю, як дивилася першу части
ну
в кінотеатрі та записувала цитати собі
в
замітки, настільки мене вразила їхня
філософія та глибина. Тож, коли отрим
ала
роль у продовженні пригоди, була
надзвичайно щасливою».
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