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У рамках Міжнародного
кінофестивалю у Трієсті (Італія),
який тривав з 22 по 26 січня,
відбулася ретроспектива

''

багато завдань
••

•

знають, що tснує украшське

.

~

юно, украtнське, а не радянське

українських фільмів. На
запрошення цього кінофестива-

вживалися електронні субти1ри

лю

італійською , забезпечив які
мепrканець Трієсти, художник

.
..
прИІХала делегацІЯ украtнсь-

ких кінематографістів на чолі із
за
ом Міністра культури
і мистецтв України Ганною

Чміль. Редакція звернулася до
•
одного 1з учасниюв ретроспек •

тиви кінорежисера Романа

Балаява з проханням розповісти
•

-

українського походження Серrій
Загниборода.

На ретроспективу спеціально
приїхав посол України в Італії
· Анатолій Орел разом із
секретарем посольства

Володимиром Караченцевим.

про ЦЮ ПОДlЮ .

У кінотеатрах Трієсти

Іхній приїзд надав напrій

демонструвалися твори

делегації вагомішого статусу.

українського кіно

Нюп посол блискуче володіє

-

"Тіні

забутих предків" С.Параджано

ва, " Вечір на Івана Купала" та
відеофільм "Сергій Параджанов.
Партитура Христа до-мажор"
Ю.Іллєнка, "Шамара"
Н .Андрійченко, " Фучжоу"

італійською і викликає до себе
повагу як глибокоосвічена
•

і мишачий народ" С.Маслобой

з ' їзд Спілки кінематографістів. Газети проінформували, що у ньому
взяли участь всі

949

членів . Це не

відповідає дійсності, тому що
Червоний зал Будинку кіно на 600
місць не був заповнений.
Кінематографісти прагнули
знайти шляхи, аби змінити ситуа
цію , яка склалася в українському
кіно, на краще. Крім вирішення
. . ....,

органІзацtиних завдань

-

-

приинят-

тя нової редакції статуту СКУ,

рішень про створення нових регі
ональних відцілень і відновлення

молодіжних структур,

-

намітили

економічні заходи. Було вир і шено

акціонувати Одеську кіностудію,
приступити до практичної роз

робки національної продюсерсь
коі системи , запровадити поза

бюджетний фонд підтримки на

людина, яка, до речt , знає про

ціонального кіномистецтва при

кіно не менше нас з вами. У

Мі ністерствІ культури 1 мистецтв ,

нашому спілкуванні не було

частково відновити мережу дер

ніякого офіціозу і мене

М.Іллєнка, "Співачка Жозефіна

11 ·- 12 грудня відбувся 11 (УІІІ)

пересвідчитися, що італійці не

чи російське. Під час демонст
рування наших фільмів

-

ТО-

•

полонила простота стосунюв.

Крім демонстрування фільмів

жавних кінотеатрів 8 обласних
центрах. По-друге , висунуто низ
ку nравових завдань : добиватися

.

~

прииняпя законІв про меценацт-

щикова, "Будемо жити!"

та зустрічей з глядачами, в нашу

Д.Томашпольського, докумен

честь було влаштовано

тальні стрічки Г . Шкляревського

творчі спілки, про кіно, про

прийнятrя в заступника мера

пІльгове оподаткування и ав-

та С.Буковського, а також два

Трієсти.

торське право. По-третє ,

мої фільми " Польоти уві сні та
наяву " і "Поцілун ок".

· повинні

Складала програму ретрос 
пективи дирекція кінофестява••

бути частішими. Яктцо

наша країна сьогодні немає
коштів на кіновиробництво, то
бодай мала б подбати про

лю, представники якоt
•

Я важаю , що такі поїздки

•

заздалегщь
спецtально
•

популяризацію свого кіно, яке

приїжджали до Києва. До речі ,

на це заслуговує. У нас справді

особливістю цього фестивалю є

є що показати. А зарубіжний

те, що кожного разу там

проводиться ретроспектива юно

глядач, який зовсім і не
здогадується про існування

якоїсь із країн.

українських фільмів ~ сприймає

•

Поїздка ця стала виявом
інтеграційних процесів. Була
вона назвичайно корисною

· їх з цікавістю . Україна має
ініціювати такі поїздки і
виділяти на них кошти.

насамперед як входження

українського кіно в світовий
кінопроцес . Адже ми могли

Кореспондент
"Кіно- Театру".

•

•

•

ВО , ПрО ТВОрЧИХ праЦІВНИК І В І

...

.

підтримку присутніх на з 'їзді
одержали ідеі: створити лігу на

ціональної культури , домагатися
введення

8

. .

президентську адмІнІ-

страцію представника СКУ, який
·би "лоббіював " і нтереси кі но ;
сформувати постійно ді ючий
.....,

...,

.

.

страиковии комІтет 1 використову-

вати в боротьбі за права вс і ме-

-

тоди, аж до громадянсько• непо-

кори . На жаль, для аналізу твор

чості українських кіномитців на
з ' їзді часу не знайшлося. Це н іби
не стосувалося прямих і не
в ідкладних завдань.

Головою Спілки знову було об
рано Михайла Бєлікова.
Інформ. "КІно- Театру".

·

