•

Олена ЛЕВЧЕНКО
•

І

•
Слово

-

золото,

мовчання

-

ніщо

Отож, на початку світу було Сло
во тобто Логос, іцея порядку речей.

'

.

Україна теж nочинає і, щоб на-

родилася в ній іцея нового порядку

речей, ми повинні зрозуміти конк
ретну навколишню реальність капі

талізму і ліберальної демократії в
кожній галузі життя. Зараз відпові
дальність за стан справ несе не

тільки уряд чи парламент, а і кож

ний nрофесіонал, який хоче зай
матися своєю професією і nо ви
нен боротися за іі збереження .

Неправда, що при капіталізмі ви
живають найкращі і найпотрібЮІпі,
при капіталізмі виживають ті, що

вміють вижити.

Як захищають свою професію
кінематографісти на Заході сьо
годні? Які кроки треба здійснити

нам, щоб вийти на європейський
шлях культурної політики? Перш за
все, на ці питання намагається дати
віцповідь своєю діяльністю міжна

родна асоціація "SVEМA", яка ста
вить за мету сприяти обміну куль

турною інформацією в аудіовізуаль
ному nросторі між Європою та Ук
раїною .

Краще один раз побачити, ніж
сто разів почути. І чим більше лю
дей побачить, тим крюце. Тому чер

говою акцією асоціації "SVEМA"
стали майстер- класи, nроведені на
Роттердамському кінофестивалі для

студентів кінофакультету Київсько
го театрального інституту та моло
дих його випускників, nереможців
останнього фестивалю студентських

фільмів "Пролог". Ідея президента
асоціації

кінорежисера

Лілії

Оллів'є-Огієнко nолягала в тому,

Робочий момент зйомок.

'

Інтерв'ю з директором фестивапю Саймоном Фіпдом.
щоб люди, які nотрапили на фес
тиваль, не тільки отримували інфор

мацію для себе, а й знімали для всіх
nрофесіоналів України докумен
тальний фільм про структуру і сис
тему фінансування незалежного
кіновиробництва, бо саме Роттер
дамський фестиваль сьогодні є ії ди

намічним ядром і саме там м.ожна
прослідкувати ті механізми, за до
помогою яких у світі продовжує

існувати кінематограф, не регульо
ваний владою великих грошей і
диктатом комерційного прибугку.

В концепцію фестивалю не••

змінно закладено допомогу крашам,
що розвиваються . Як не сумно , але

кінематограф України з могуrньою
колись індустріальною базо~ вия
вився в ряду країн, що розвивають

ся. Ще сумніше те, що з України,
де всі говорять про відсутність
коштів на кіно, до фонду Роттер-

дамського фестивалю ніхто не звер
тався. Це можна пояснити труШІо
щами перехідного періоду і знову

ж таки відсутністю інформації про
світ, в якому ми виявІЩИся розrуб•
•
леною провІНЦІєю.

На Ротrердамському фестивалі
все сnрияє тому, щоб інформацію

можна було отримати яmайле~е,
•

і не тільки про конкурею покази, а

й про роботу СінеМарту, де збира
ються ділові люди незалежного кіно,

..

·- .

.

одні - щукаючи іде1 та сценарn, 1ИШ1

-

фінансової підтримки.

СівеМарт

- В першу чергу ми цікав~ося не
залежними кінорежисерами і підтрр
.мує.мо тих, хто намагається роби

ти фільми поза комерційними етрук
турами, і СінеМарт має на меті
•

зібрати разом незалежних режисерІв
та потенційних фінансистів і по-

ІС}'пців

-

представниІСів телевізійних

"о.мпаній, фондів, "омпаній з дист

••

ла зводити до маргінального стану і

•
•
•
ВІДчугrЯ COЦlaJIЬHOl ВJДПОВJДаJFЬНОСТІ

саму культуру.

мистецтва, віра у глядача і пошук у

рибуції. (З інтерв'ю Саймона Філда.

Прийшов новий

•

•

диктатор. В

ньому сnівавтора

диреюпора Роттердамського ІСінофе-

інтерв'ю нашій знімальній групі

тиві такому кіно.

стивflІUО).

nредставник німецького телекана

,

І

Не можна говорити про фести

лу

ідеологічного диктату більше немає.

не дивно, але "зірками" на фести

Всі ідеології зникли під тиском

валі були не Пітер Грінуей чи Джекі

єдиної сили

. Чанг (які, звичайно, отримали на

- ринку,

ось риси, влас

Хто ж підтримує
незалежне кіно сьогодні?

ZDF Екхарт Штайн сказав , що

валь, не називаючи його "зірок". Як

-

Воно знімається на кошти,

сили, яка дик

зібрані з багатьох численних дже

тує свої закони всім, навіть урядам

рел, вирішальними з яких бувають

лежну увагу глядацькоrо загалу), а

і політикам, не кажучи вже про ми

МІюстерства культури та канали те-

учаснJІКИ СінеМа.р'{у. Про їхній

стецтво. Але і в цій великій системі

лебачення, причому, як nравило

приїзд сповіщали фото в холі оте

все одно існують віконця, поки є

кожен фільм створюється на кош

л~ю ('Хіл:тон", в робочому центрі

фестивалю, на спеціальному стенді

•

•

люди, яю свщомо захища·ють неза•

•

•

ти кількох краІн . Таким · чином, по
няття незалежного кіно у всьому

лежшсть культури.

під лаконічними заголовками: "nро
дюсери", "дистриб'ютори", "аген

Визначити незалежне "іно до

світі пов' язане з поняттям держав

сить важко. Традиційно це означає

ного чи громадського фінансуван

ти з иродажу", ('телевізійні станції",

кіп о, незалежне від студій, системи

ня, яке не nотребує обов 'язкового

"спецімьні проекти"," фінансисти"

великого бізнесу. Але кіно незалеж

комерційного nрибутку віц вкладе

(в основному маються на увазі дер

ного взагалі не існує, бо кожному

них коштів. Тому на Заході зараз

жавні та громадські фонди), "ішиі".

потрібні кошти, щоб зняти фільм.

багато радянських фільмів сприй

Сьогодні ці люди, які свідомо

Режисери повинні збирати іх у бага

маються як незалежні. Феномен ве

присвячують себе незалежному

тьох місцях. Щоб зробити художній

ликих радянських державних студій

кіно, в справжніми співавторами

фільм на

90 хвилин, треба дістава

(а не приватних, як в Америці чи

фільмів,- з їхньої віри у режисера і

ти гроші від телебачення, можливо,

на Заході), які, володіючи великою

концепцію і з їхнього бажання

від держави. Для мене ідея незалеж

•
•
шдустр1єю, кuщевою метою мали не

втілити задуМ виростає фільм. Зав-

ності означає те, що режисер зда

товар, а предмет мистецтва,

тен зняти фjльм, не вступаючи у

феномен повинен бути якомога

ІУ\.АІrІ<• Деякі фільми фести

можна швидше осмислений і усві

А

дякJІ 1Х:Н1М зусиллям ще можлива
-

-

творча свобода в кіно.

1\.Uff,

До речі., до від'їзду на фести•

валь ;ми отримали саме списки всІХ

учасників СінеМарту, а не пporpa

валю зняті майже

tk3 ерошей.

(З інтер

•

домлений на всіх рівнях

-

-

цей

віц дер-

•

в'ю Саймона Філда).

жави до МИТЦІВ.

У напхій країні незалежність ми•

Отож, nоки ми жили у штучно
•

•

•

•

ld.Y фестивальних показів. Такі де

стецтва весь час звично розумmася

створеному МІКроюnмаn за зашзною

талі красномовно свідчать про те,

у політичному сенсі як свобода від

завісою, світове кіно вч.илося вижи 

що незалежне кіно всерйоз тур

ідеологічної цензури . Але монопо

вати nід тиском тотальної диктату

бується про свою незалежність, виг

лія високобюджетних американсь

ри ринку і nостуnово збудувало цілу

рати яку можна тЮРки дуже, знач-

ких фільмів і диктат індустрії Гол

систему захисту, побачити яку і дав

І:ЩМИ зусиллями ТИХ, ХТО ВJДСТОЮЄ

лівудУ, де існує тридцять п'ять вип

можтnmісrь Ропердамський фесrиваль.

кі:ко як мистецтво.

робуваних офіційних сюжетів, які

Знімальою груnоЮ під керівниц

•
весь час• ставляться на nот1к, вия-

твом Лілії ОJVІів 'є-Огієн:ко , відзня

•

Ціва везалежності

-

•

то на фестивалі матеріалу обсяrом

ВИЛИСЯ страІПНlШИМИ .

Чим більше вкладено у фільм гро

-

Смішно змагатися з Голлівудом,

29

годин. Основну частину станов

шей_, тим менша свобода "інорежи

- сказав нам Еміль Фалльо. - Ми

лять інтерв'ю з людьми всіх nро

еера. (а rюперв 'ю Еміля ФtІААЬо, кіно

повинні просто робити інші речі,

фесій, представниками телеканалів

режисера, ІСолищнього директора

тому

що

і фондів, від яких залежить до;rя не

РоттердамсьІ«Jго ІСінофестивалю).

знімається поза великими студіями.

залежного кіно сьогодні. Слово за

Отож~ що таке незалежне кіно

дуже

важливим

є

те,

Такі фільми, не зважаючи на

майбутнім фільмом.

•
•
•
•
р1зномаштшсть авторських ститв,

Українська делегація на Роттер

60·- х

вnізнає.ш одразу завдяки самій

дамському фестивалі висловлює

років як реащія на бурхливий роз 

неординарності. Різні за стилями,

вдячність за nід1римку посольству

виток кіноіндустрії Голлівуду, що

жанрами, рівнем nрофесіоналізму

Королівства Нідерланди в Україні,

базувалася на великому ~риватно

(ві.zІ Іоселіані до дебютанта із краї

міжнародному Фонду " Відроджен 

му каnіталі й вимагала обов'язко

ни , щ0 розвивається) фільми фес-

ня'', фонду

сього~?

,

Воно ':'"ВІfН!Ш<nо на початку

•

•

•

APPEXchange

Об'єдна

вого прибутку від фільмів, які та

тивалю поєднує незалежюсть вщ

ної Європи, компанії "Міжнародні

кИм чином перетворювалися на то

уніфікуючої ринкової естетики .

авіалінії України" і дирекції

вар, втрачали своє місде в культурі.

Особиста авторська nристрасть, ак-

Міжнародного Роттердамського

Зтодом експансія нового іРИНJ91 ста-

тивне

звернення до

•

сучасностІ,

26

кінофестивалю незалежного кіно .

