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"ВАЛЬД ШНЕПИ".
За однойменною повістю Миколи Хвильового.
Автор сценарію - Вікторія Муратова.
Режисер-постановник - Олександр Муратов .
Оператор-постановник - Володимир Басе.
Художник-постановник- ОлексаІ-Щр Шеремет.
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Музика з творів Йоганна Себастьяна Баха, Томаза

Альбіноні, Людвига ван Бетховена.
У головних ролях : Олександр Кузьменко (Дмитро
Карамазов), Любов Куб ' юк (Ганна Карамазова), Олег
Треповський,
.
(Володимир Карно) , Єдуард Митницький (Євген
Валенrинович) , Ірина Дорошенко (Клавдія), Юлія

Волчкова (Аглая) .

Київська кіностудія художніх фільмів ім.О.Довженка.
Події відбуваються в ЗО -ті роки під час ре пресій у
маленькому містечку на березі Дніпра.

Роман (і це відчувається у фільм і) написаний під
деяким впливом Ф.М .Достоєвського. Н едарм а головні
персонажі носять імена "Дмитро Карамазов" , "Аглая".
Трагічні події фільму розгортаються на тл і ідиліч
ної nрироди: тиха гладінь ріки , тінисті дворики з со
нячним промінням , що пробивається крізь листя фрук
товИХ дерев, квіти , бджоли ...

АБО ВІЧНЕ І<ОАЕСО"
сценарію - Станіслав Цал ик, Василь

До-

мбровський .
Режисер-постановник - Василь Домбровський.
Оператор-постановник - Олександр Мазе па .
Художник-постановник- Володимир Веселка.
Композитор- Володимир Ш умейко.
У головних ролях: Бо гда н Ступка (композито р
Ліберзон), Світлана Круть ( Марічка), Тамара Яценко
(пані Ліберзон), Кость Степанков ( Коваль), Лев
П·ерфілов (Лахмітник) .

Київська кіносrудія художніх фільмів ім.О.Довженка.
Трагікомедія на матеріалі сучас ного житrя. По 
дружжя - типові представники сучас ної молоді - що
разу потра пля ють у ситуа ції, добре відомі з і стрі-ч ок
великого май стра світового кінематографа Ф . Фелл іні .
Автор торкається морально-етичних проблем на
шого буття.

"ПРИНІJЕСА НА БОБАХ"
Автор сценарію - Марина Марєєва.
Режисер- постановник- Вілен Новак .
Оператор-постановник - Віктор Крутін .
Художник- постано вн ик Валентин Гітулянов.
Комп озитор - Шандор Каллош.
У головних ролях: Олена Сафонова ( Ніна Ш ере
метьєва), Сергій Жигунов (Дмитро Путков).
Одеська кіlІОстудія.
.
І сторія сучас ної Попелюшки , що відтворена за
традиційною схе мою відомої казки Ш . Перро, зануре
на в бурхливі реалії с ьогодення .

"СЬОМИЙ МАРШРУТ"

''JUDENI<REIS,
Автори

У головних ролях: Юрій Широкий (Микола) ,
Олена Балашова (Наталя).
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Київська кіностудія художніх фільмів ім. О.Довженка.
Історичні події, які покл адено в основу фільму,
жорстко спресовані і відбуваються у короткому, але

сповненому суnеречностей часовому відрізку з 1939 року
по 1944- й у буковинському містеч ку.
Авторський задум (у глибинно му , філософському
розумінні) торкається вічних (вічне колесо, вічне три 
вання житrя) загальнолюдських гуманістичних про
блем.
У nритчевом у конт екст і фільму органіч но
поєднано кілька жанрів, точніше, їхніх елементі в: фарс,
відверта буфонада, гротеск - з одного боку, і справж ня
жорстока драма (історія Ліберзон а, " оnтт1 істична"
трагедія Марічки). Мовне розмаїпя надає фільмові
певного оригінального колориту і є зрозумілим гляда
чеві без перекладу .

"СВЯТЕ СІМЕЙСТВО"
Автор сценарію і режисер-постановник - Михайло
Бєліков.
Оператор-постановник - Василь Трушковський .
Художник-постановник- Оксана Тимонішина.

Автори сценарію - Михайло Іллєнко , Олег
Без палий , Тарас Денисенко, Н адія Зонова , Наталя
Левада, Олександра Лозинська, Андрій Максименко,
Вікторія Мельникова, Валерій Сивак, Олексій Сущен
ко, Володимир Тарнавський, Володимир Тихий , Юлія
Шашкова.
Режисер-постановни к- Михайло Іллєнко.
Оr:ератор - nостановник - Юрій Гармаш.
Художник-постановник - Інн а Биченкова.
Комnозитор - Володимир Гронський.
У головних ролях: Ві кторія Малекторович (аме
риканська туристка), Юрій Євсюков (Данила), Євген
Пашин (водій екскурсійної машини), Богдан Бенюк
(продаве uь золотих рибок), Микола Баклан (вантаж
ник макулатури ), В іктор Поліщук (американський
турист).

Київська кіностудія худож11іх фільмів ім. О.Дов
женка.

Герої фільму н е матимуrь один з одним майже нія
ких стосунків. Це розпо відь про людей, які мешкають
на крюо життя в місті, що на краю Дніпрових круч:
небез пеlJНе , розкішне, бідне , байдуже, самотнє, тісне,
химерне, пачес~~, порожнє, безглузде, вбоге, безтур
ботне - ):'.::-~7ТЯ на краю .
Ге~ой побутового абсурду - екскурсовод у приват
ному екскурсійному бюро . Зазнавши кризи власного
жw.тя , несподівано для себе, влаштовує американсь
ким туристам екскурсію, йдучи за сумними й сумнів

ними фактами своєї біографії.
Певна дистанція, що пролягає між ним та амери
канцями, перетворює екскур<:ію на сповідь і надає ге
роєві можливість бути до болю відвертим. Ця відверті
сть і є особливістю спілкування героя з туристами, а
також самого фільму з глядачем.

Підготувала Юлія Ляховицька.
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