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КРИШТОФОВИЧ

ес РЕБРО .
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в умовах комерщаmзат~ІІ
прокmу
Про це самому розповідати
не личить. Випрандаюсь хіба тим,
що то був у моєму житті унікаль
ний випадок. Щиро кажучи, не
сподіваний. З ізнаюсь, на сцені в
Канні я просто не знав, куди
подітися. Демонструвалася моя
картина «Ребро Адама>> в одній
із позаконкурсних програм цьо
го знаного фестивалю- <<Двотиж
невик режисера >>. Якось так
випадало, що досі я більше знав
другу. половину приказки <<і я там

був, мед-горілку пив, по вусах
текло, а до рота не попало>> ... А

в Канні причастили до цілого
бенкету компліментів.

Потім

була добра преса, картину куnило чимало країн, демонструвала

ся вона на багатьох кінофести
валях

-

і я з нею світ nобачив. А

от на батьківщині наша творча
rрупа оnинилася під колесами
комерціалізації прокату.

Я не вважаю слово <<комер
ція>> лайливим. Але так, як у нас
їі розуміють

-

це щось незбаг

ненне. Картина <<Ребро Адама>>
потраnила на вітчизняний кіно

В ' ячеслав Криштофов ич та Інна Чурико ва

під час зйомок фільму «Реб ро Адама».

ринок саме тоді, коли на нас на
котилася найвища хвиля амери

при повному залі у двох-трьох

канських фільмів. Прокатники
поспішали, як кажуть в Амери

звичайних кінотеатрах. Принай
мні, коли мені випало побувати

ці, зробити свої «швидкі гроші>~:
негайно купити, відразу на ек
р ан, т ільки встигай рахувати
готівку. Давай -давай! А наша

восени 1992-ro в Бургундії, фільм
ще тримався в прокаті. ,Це у
США чи в Канад і він знаходить
свою зацікавлену аудиторію.

до фіналу. А це зас відчує те, що

ка ртина з тих , з якими доводить

ся працювати. Не бойовик. Їй

Мені nривозили схвальні рецензії
з Італії, Іспа нії. А наші глядач і

потрібна розумна реклама, а ще

взагалі фільму практично не по

роботу все ж побачил и й оціни
ли. А наш а головна героїня Інна
Чурикава дістала <<Н іку>> за кра

-

вм іння організувати глядача, їй

бачили . Становище якоюсь мі

щу жіночу роль.

протипоказані величезні зали ...

рою врятувало телебачення, по

Тільки тоді, впевнений, фільм
може принести добрі гроші. На
віть у нашому прокаті. Але на 

Розум ію , ситуація в кіно

казавши картин у. Але ж то не

відбиток загально ї ситуації в

вихід. Кінофільм має демонстру

країні. Попрацювавши деякий
час на « Мосфільмі>>, де зняв дві

віщо ускладнювати собі життя,
якщо люди ще не перес итились

зарубіжною екзотикою, про яку
так багато наслухані? Кому по
трібний клопіт? То в Парижі
нашу картину крутили півроку

ватися в кінотеатрах і , між
іншим, давати прибуток кіносту
дії, а також, перепрошую , його
безпосереднім творцям.
Така доля спіткала не лише
мене. Хоча мені від цього не лег
ше. Втішився хіба тим, що фільм

<<Ребро Адама» був репрезентова
ний у

кількох номінаціях на

« Ніку»

1992

року і таки д ійшов

мої колеги-кінематографісти, за
відгуками яких і визначаєтьсJ.'ІІ
найпрестижн іший кіноприз, цю

-

то

останні картини, краще сприй

маю ситуацію на рідній кіностудії
ім ені

О.П.Довженка, бо можу

подивитися де що відсторонено.
<<Напівбезкартиння>>, напівроз
пад, на пів ще щось ... Так не лише

в кіно. Я до процесу змін, хоч би

проте наполягаю, аби були про

яким болісним він не був, став

фесіоналами. Адже прийдуть у

люся загалом позитивно. Бо все

нове життя. Для нас нове.

ж таки, це хво р оба зростання.

так ведеться у всьому світі . На 

Але

Доведеться перехворіти, як пере

віщо ж їм << перебудовуватися>> у

хворіли всі нормальні країни , хоч

зрілому віці, як нам, впадати в

і хотілося б, аби швидше. Та бо

розпач і втрачати надії?

Орієнтуватися на суто творчі

юся, що одужання затягн еться.

Почну з того, що наш і твор
ч і об'єднання не дістал и статусу
самостійних. А я певен, що в
тому був порятунок , адже зм і г

завдання

п ереор і єнтуватися в нових умо 

тись, що через те мої хлопці й

-

нині утопія. Ось, на

приклад, наш інститут про сто
нокаутований , не має грошей на

студентські фільми. Може трапи

вах і продовжувати працювати

ді вч ата так і не зн і муть жодної

такий гігант, як « Мосфільм>>,
перетворившись на кіноконцерн.

навчальної роботи на кіноплівці.

Я переконаний, що це вдала фор

тримав у руках кіноплівку! Це те

ма кінопроцесу . Кожна малень
ка самостій н а студія відповідає

саме,

сама за себе,

має незалежний

Уявіть : кінорежисер, який не
що співак-теоретик. Але

годі панікувати . Тя мущі люди
знаходять рішення. У ВДІ Ку,

Організатор 11 фестивалю японського
кіно - посо льство Японії в Україн і (за
сприяння Управл іння зовнішніх еконо 
м ічних зв'язків Хмельницькога облвикон
кому та Благоді йного фонду •далекий

схід») - безперечно, залишився задово
лений проведеним заходом. Інтере с в

рахунок у банку, і вал1~тний теж,

наприклад,

поса

Україні до японського кіно досить високий,

укладає

є

ду референта- прохача, штовхача.

адже навіть два вели кі зали столичного

його співзасновником і співвлас 

Саме так. Він шукає контакти з

ником майна. І це вирішальна

усіма студіями << Мосфільму» і ті

умова вискремлення об'єднань.

допомагають вбогим студентам,

Хтось живе краще, хтось <<сидить

хто чим може: машиною, плів

угоду

з

концерном,

на картотеці>>, але всі крутяться ,
як можуть, розуміючи, що треба

за провадже но

кою, декорац іє ю , костюмами .

...Виявляється,

ця доброта закла 

вижити . І вижити н е лише за ра

дена в їхніх статутах. Так і запи

хунок якоїсь іншої комерЦійної

сано: допоможи ближньому. Хо

діяльності , виробництва табуре

чи конкурентноспроможне кіно.

чемо знайти інший шлях - влас 
ний, український? Будь ласка.
Незаперечне одне: без допо 
моги професіоналів інститут

Наголошую на цьому, бо на на

за гин е.

ток чи ще чогось (хоча вони зай

маються і нею) , а саме створюю

творчо сті принижується. Звідси

Наостанок заявляю: я оп
тиміст. Ми неодм інно досягне

і конфлікти в колективі , пору

мо того балансу, якого дійшли всі

шилась хистка рівновага . Мені те

цивіл ізовані країни , що пережи
ли і переживають американську

шій кіностуд ії роль художньої

-

не байдуже. Де б я не знімав свої

фільми, кіностудія імені Дов
женка завжди буде моєю рідною.

кіноекспансію. Інша справа ,
яким шляхом піде українське

Треба ус ім нам побачити світло

кіно. Західноєвропейським, тоб

в кінці тунелю і не боятися само

то , встановлюючи квоти на аме

стійності.

Багаторічний досвід

засвідчив, що відповідальність
загалу

-

то синонім безвідпові

риканську продукцію, відчутно її
оподатковуючи,

що

дозв олить

підтримати національні студії?

І тільки невеличкі

Чи знайдемо якийсь оригіналь

творчі студії , де результати твоєї

ний вихід? Але від цієї проблеми

даль н ост і.

роботи з риміші й прямо залежать

ми нікуди не подінемося. Ска

від діяльності чи бездіяльності,

жімо, існує французький кінема
тограф . Фінський. Англійський.

спроможн і дати позитивні ре 

Куди , в який кіносвіт прий

Шведський. Італійський. Всі зна
ють про феномен інд ійського

дуть студенти кінорежисерсько 

кіно. Скрізь роблять не просто

го курсу , який я вів з

року у

своє, будь-яке, аби своє, а хоро

КДІТМ імен і І.К.Карпснка-Ка

ше кіно. І всіх їх зах ищає держа
ва. А хіба український кінемато

з ул ьтати.

1991

рого , це теж турбує. Зорі є втовую
професіоналами

граф в Бога теля з'їв? Сподіваю

шир окого профілю. Кажу, може

ся, що ми не підемо найнепро

частіше , ніж треба: невідомо, де

дуктивнішим шляхом

їх , аби стали

вам

дов едеться

кіно ,

працювати

на телебаченні

-

в

зн імати

-

не буде

мо нехтувати набутим світовим

досвідом.

кінотеатру •Київ » не могли вмістити

бажаючих. І не дивно, адже демон
струвалися фільми класика світового кіно
Акіра Куросави, фільми, яких український
глядач досі не мав нагоди бачити, •Цубакі Сандзюро" та •Рай і пекло».
Обидва поставлені на початку 60-х років,
в розквіті таланту окриленого світовим
визнанням майстра. В обох картинах - у
головній ролі знявся Тосіро Міфуне, той
самий, який 1954 року вразив кінемато
графічну публіку в Каннах своєю роллю
розбійника у фільмі «Расьомон». Картина
та стала відкрипям японського кіно, яке
розвивалося власним шляхом і, залишаю 
чись національно виразним, стало близь
ким і зрозум ілим широкому глядачеві.

В обох фільм~х центром сюжету і
центром притягання нашої уваг и є сильна

особистість. І якщо •Цубакі Сандзюро.. це один із фільмів самурайської серїі, то
в другому - на екрані сучасна Японія.
Цікаво, що в ньому закладе н і мотиви,
яким згодом, в 70 -х роках, буде присвя
чено фільм •Під стук трамвайних коліс »
( Золотий приз
Московського міжна 
родного кінофестивалю). Митця цікавили
ті ньові сторони економічно благополучної
Я п он ії, так би м овити , представники
суспільного дна. Протиставлення чесного,
порядного багатія , який здобув благопо
луччя власними руками, і озлобленого
заздрісника з нижчих щаблів сусnільства,
який здійснює зухвале пограбуванн я дістаючи викуп за викрадену ним дитину,
приносить, зрештою, нещастя обом опо
нентам: банкротство багатієві й в'язницю
і смертну кару грабіжникові. Але завер
шуючи фільм зустріччю опонентів, режи
сер не поспішає засуджувати когось і тим
самим змушує задуматися над одвічним:
зокрема, над людськими пороками.

Фільми nринесли задоволення не
тільки ти м, хто звертається до мистецтва,
аби шукати відповіді на «вічні• питання, а
й тим, хто цінує естетику фільмів А.Куро
с ави , їхню динаміку, наnружену дію,
прекрасний акторський ансамбль. І,
зрештою, фільми ці можна дивитися , не
боячись, що на тебе обрушиться цинічна
розпуста, якою останні роки заповнені

кліпи , можливо, в театрі. Помі 

Матеріал підготувала

чаю часом спротив , нерозуміння,

наші екрани і яка розігнала з кінотеатрів
глядацьку аудиторію.

Марина Мєдникова

Кореспондент <<Кіно-Театру}},

