І

І

f

І

...

Я.Пузиревський, С .Ро ма 

говорять про

ню к , Л.Сердюк, Г.Біляє

кінобіографіІ Тулуз

ва. Продюсер

Лотрека, яку готується

-

О . Ні-

•

11

участь у

знімати Фолькер Шльон 

і<УЛІН .

дорф. На роль художн ика
ЗНОВУ ссДЯДЯ ВАНЯ »

запрошено і Давіда Вене,
відомого як виконавця

Після численних

.
....
юноверс1и,

головної ролі у фільмі

«Жестяний барабан».

зокрема

таких як фільм Франше

Тона

(1958) та Андрона
Кончалевського ( 1971 ),
«Дядя Ваня» Чехова

знову починає приваб•

лювати увагу КІнемато-

графістів. У травні
минулого року Луї Маль

-·

(За матеріалами журналу
«Прем'єр)) )

сс ЧЕРВОНЕ »
К. КЕШЛЬОВСЬКОГО
ВІДІБРАНЕ

Для тих, хто любить кіно , в Києві завжди
знаходилось багато цікавих місць. Але найза
тишніш і з них - кіноклуби . У них, не кажучи
про спеціальний добір фільмів і доступну

для золотого
rЛОБУСА

зняв репетиц11 та поста-

н о вку п ' єси в Нью 

Й о ркському театрі « Нью
Амстердам » . Для Луї

Маля це була нагода
відновити творчий союз
із Андре Грегорі та
співавторами с це н арію
та виконавцями ролей у

фільмі « Моя вечеря з

Андре». Зі свого боку
Антоні Гопкінс готується

зробити свій режисерсь
кий дебют фільмом за
п ' єсою Чехова, де сам
ЗІграє головну

роль .

вартtсть

ін оземною мовою»,

своя особлива атмосфера , яка об'єднує людей

••

•

•

фільм «Щоденник

спокусника» (виробниц
тво компані( «Л е фільм
дю лозанж» ). Катрін
Деньов зіграла тут роль

.
п сихоа налІт ика ,

...

якии

•

веде розслrдування

серед з найомих свого

...

.

...

пацІєнта, якии щоино
помер .

Ім ' я актриси пов'язане
зараз із багатьма

на

переглядах

створюється

зі спільними інтересами . Перший кі ноклуб в

цією Лос -Анжел еса ,

Києві відкрився

Нью -Иорка та Бостонсь-

кою с піл ко ю кінокритикі в,
фільм Кшиштофа Ке ш 
льовеького «Три кольори .

нетики-

•

п1сля

1956 року

цього

при Інституті кібер-

•

ВІдкривалися

•

все

нов1

•

1

нові клуби, як і ставали центрами відносно
••

ро зкуто1,

••

незалежно1

думки. У

••
естетично1

•

1

••
по лtтично1
•

році відкрився найстарших із

1978

п'ятірки фільмів , відібра

нині діючих к іно клуб у Київському державноv
му університеті імені Т . Г . Шевченка. Иого

них для нагородження

керівник

Золотим Гл обусом за

...,
мав чимало неприємност е и з органами влади,

кращий фільм іноземною

але якраз бажання існувати наперекір тим,

Червоне » потрапив до

мовою . Це четвертий
Мартіна Кармітца, який

Даніель Дюбру знімає

квитка,

встановлено1 КІноасоцІа-

фільм продюсера

СПОКУСИ

•

премії « За кращий фільм

об'єднанням
кінокритики
...,

Уеллесом Шоуном,

•

Пі сля одержання

відбирається для наго
родження цим призом,

пі сля стріч ок «Жі н очі

-

Юрій Ш остак

-

через свій кіноклуб

•

кому в1н заважає, додавало сил.

Н ове піднесення кіноклубного руху поча

лося

наприкінці 80 -х, коли відкрився доступ

до майже невідомих пластів зарубіжного кіно.

З'явилася нова техн і чна зручність -відео, яке,

справи» Клода Шаброл я,

щоправда , прин есло з собою неякісне зобра

«Таксі-блюз» Павла
Лунгіна та «Три кольори.

ження і низькопробні, дешеві фільми. Та були
й ел ітарні клуби . Зокрема 1988 року один із

Бла китне» Кешльов

найактивніших київських колекціонерів Юрій

ського

.

Газета (<Лібера с ьйон » ,
1О січня 1995.

Мінзянов відкрив відеоклуб на Андріївському
узвоз і , потім в Будинку офіцерів , а потім

-

у

Будинку вчених . Водночас відкрився відомий
нині кіноклуб << Ілюзіон >>, який сьогодні пере•

живає своє нове народження , проводячи цtка-

ві програми в Республіканському планетарії.

•

проектами, ЯКІ чекають

на втілен ня . Відомо, що
вон а зн іматим еться в
« Роздумах» , фільмі, який
спільно створюват имуть

Мікеланджело Антоніоні
та Вім Вендерс і де

Звичайно, тепер ситуація змі нилася . Пер
ший голод на те, що раніше було недоступне ,

у нашого глядача вщуг, у нього з'явилися аль 

тернативи: телебачення, домашнє відео. Кіно
клуб з його концепцією фільму як твору мис-

.

.1 до

партнерами ЇІ. виступати

"
тецтва, з иого Ін тересом до митця

муть Марчело Мастрояні

ча , з його можливостями безпосереднього твор

та Мішель Пікколі. Разом

чого спілкування , переживає скрутні часи. І
тому так приємно, що в університеті << Києво
Могилянська Академія >> у вересн і 1994 року
відкрився і успішно діє новий кіноклу б . Тут

із Андре Тешіне вона
•

поновлює знІмальну

групу фільму « Маленькі

ранкові герої». Нарешті

•

,

гляда-

•

•

•

ШИрОКО ВИСВІТЛJРЄТЬСЯ класика СВІТОВОГО К І НО.

Вже показано більше двох десятків ф ільмів,
серед яких - <<Людвіг>> Лукіно Вісконті , <<По
лювання на метеликів>> Отара Іосел і ані, <<Кон 
тракт художника>> Пітера Грінуея, <<Любов
Свана>> Фолькера Шльондорфа, <<Щастя>> Олек

ТЕАТР

КІНО
Ілюстрований журнал

сандра Медведкіна, <<Ілюзіоніст>> Йоса Стелін

Видається з

га , << Відкрий себе>> Ролана Сергієнка, << Медея >>
П'єра Паоло Пазоліні, <<Загибель богів>> Лукі

Засновник

1995. Реєстраційний номер - 1303

- Націонал ьний університет « Києво

Могилянська Академія»

но Вісконті , <<С ім самураїв>> Акіра Куросави ,
<<Андрій Рубльв>> Андр і я Тарковського, << Захар
Беркут>> Леоніда Осики, << Пейзаж після битви >>
Анджея Вайди, << М еф і сто >> Іштвана Сабо.
Надалі буде проводитись знайомст во і з
<]?ільмами як визнаних усіма метрів , так і ре
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•
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-
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