'
дистриб'ютерів, представників телекомпаній. Кіноринок є
плідною СІрукгурою Фестивалю і дієвою rrідrримкою незалеж
них режисерів.

Конкурс чисельно дУЖе малий- n'ятнадцять фільмів мо
лодих режисерів і дебютанrів, але широкий географічно він nокриває глобус від Євроnи до Середнього Сходу, від
Амір Каракуnов
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•
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ДОСnІджуЄ

реальну ситуацію
радянського

•

жиnя часав

-

застою, далеку

' тогочасноа
вад
проnаганди.

Конкурс Тигра.

САЙМОН ФІЛД, новий директор
Міжнародного Кінофестивалю
у Ропердамі, відсвяткував но
восіппя Фестивалю у багатоза-

повому кінотеатрі "Пате", але зберіг вірність традиційній
спрямованості Кінофестивалю на незалежне кіно.
Фестиваль складається з трьох частин - кіноринку, конкурсу Тигра і програм фільмів. Кіноринок (CineMart) надзвичайно багатий як з боку проnозиції - фільми і nроекти

США до
останні роки переможцями були японські і
китайські фільми, цього року серед претендентів на Тигра
журі відзнаЧWІо китайський фільм "Заморожений'', режи-

найрізноманітнішого плану з усього світу, так і з боку замовників-nокупців- дошка оголошень СінеМарту налічувала більше сотні імен прибулих на Фестиваль nродюсерів,

сер Ву Мінг, і "Сузаку" японського режисераКавасі Наомі.
Однак гран-прі отримав фільм казахського режисера Аміра
Каракулова " Останні канікули".
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Програма Режисери у Фокусі nредставила три nерсоналії:
Алена Кавалье, Франція; Олега Ковалова, Росія; Янга Сан
Ву, Корея. Кожен з них творить у специфічному культурно
му і соціальному контексті й кожен демонструє неповторну кон
цепцію кіноматографу.

Нове слово сучасного кіно було nоказане у програмі Фейк.

" Фейк" з англійської

- фальшивка, підробка, обман . Це й

справді підробка ігрового фільму під документальний , так
що

в деяких найекстремальніших варіантах фальсифікації

глядач усвідомлює обман лише після того, як починаються

титри з іменами акторів . Фейк - це взаємопроникнення ігро
вого і документального кіно. Він має
ще іншу назву - crielity, або "створена
реальність" . Фейк сьогодні справді на
дихає кінематографістів . Г. Зілкоф , ке
рівник програми, заявив: " Наша ува

га сконцентрована на фільмах, що
св.ідомо і відкрито практикують

підробку. Ці фільми говорять " ні" об
ману, призначеному для обманюван 

ня. Штуч~rа пропаганда не цікава, бо
•

вона не ставить пщ знак питання свою

реалістичність" .

Орсон Уеллс - батько
кінематографічної фальсифікації.
...

Треба відзначити, що дух змагання не характерний для

Ротrердама. Всі протрами фільмів демонстрували плюралізм
неповторних голосів. У головній програмі було представле

Иого фільм

u

Ф для Фальwивки

"

є

своєрідним ключем до усієї
nрограми Фейку.

но більше сотні повнометражних і більше півсотні коротко
метражних фільмів

1995-97

років, серед яких дебюти зовсім

невідомих режисерів і роботи Таких метрів, як Отар Іоселі
ані, Пітер Грінуей, Жан-Люк Годар, Девід Кроненберг.

Золотий Урожай

-

назва гонконгської кінокомпанії, яка

вже багато років тісно співпрацює з Фестивалем, а цього
року привезла три нові фільми і ретроспективу гонконгсь

кого кіно 70-90-х років .

Oner Ковапов прац10є у стиnі

Вибухове Кіно - програма, що цілком орієнтується на май

кінокоnажу. У двох останніх

бугне і відображає трансформації кіно , пов 'язані з новими

фіnьми "Концерт дnя
nац10ка" і "Сергій
Ейзенwтейн - автобіографія"

комп'ютерними технолоrіями. Програма мала три наnрям
ки. Серія презентацій проектів, дискусій і лекцій , що стосу
ються найважливіших а спектів нової медії та в из начни х

він досліджує атмосферу

митців на цій арені . Завод Саундтреку, що містився у клубі

Радянської Росіі початку
•
•

"Найттаун". Програма фільмів нових напрямків , які працю
•

ють над синтезом кіно та інших візуальних мистецтв .

СТОІІІТТЯ, МОНТJІОЧИ ХрОНІКУ І

фільми цього періоду.

Режисери у Фокусі.

•

Крім головної, на Фестивалі було показано одинадцять
тематичних і ретроспективних програм : Візуальна музика,

Єрусалимська школа кіно і телебачення, Нові Англійські ко
роткометражки, Коротка Сієста (к/м фільми Бразилії і Мек
сики), Режисери у Фокусі, Фейк,_ Золотий Урожай, Вибухо
ве Кіно, Фонд Хаберта Балса, Вибір Критиків, Голландська
Перспектива .

•

Група Лімінап зі своєю живою версією саундтреку до

фільму Фрідріха Мурнау "Носферату", в якій використані
фрагменти розмовного тексту, поn-музики, звукові ефекти
фільмів жахів, автентичні ритми, що у поєднанні з

класичним фільмом створює новий кінодосвід.
Вибухове кіно.

Роттердам-Ки їв.

