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Наприкінці жовтня Киів традиційно
•

•

•

ОХОПЛ ЮЄ шалеНСТВО КІНОХВИЛІ МІЖНа-

роднОГО кінофестивалю " Молодість" .
Як і попередні, XXVIII фестиваль мав
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•

р1зном анггну конкурсну програму

•

1ще

.
роз матшу - позаконкурсну, яка при-

ш

вертає ще більше увагЙ. Цього року

\\.
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•

•

•

ВІН став рекордсменом за КІЛЬКІСТЮ

глядачів

- більше 80 тисяч.

Не остан -

ню роль, напевно, зіграло зростання місць показу. До традиційних

кінотеатрів "Киів", "Кінопанорама", "Зоряний" додалися Український
Дім , Кінопалац, Американський інформаційний центр. Супутна про
грама була менш хаотична і більше зорієнтована тематично, зокре
ма ретроспективи під назвами "Культові режисери" , "Вигнання до
Голлівуду", "Другі фільми режисерів" - минулих учасників " Моло
дості" та фільмів з єврейської тематики . Серед іменних - фільми
К.Зануссі ( голова цьогорічного журі) , М . Монічеллі (одержав на фес
тивалі приз за вклад у свrrовий кінематограф) , П . Чардиніна, Ф.Ж.Ос

J

санга. Традицію "фестивалю у фестивалі" продовжив МКФ у Гам
бурзі . Цього року програма мала і науково-дискусійну форму, зокре
ма лекЦІЇ професора Г.Файнштейна про кінотворчість Марка Твена та

Бастера Кітона, а також Г.-Й . Шлегеля , присвячені маловідомій кіно

голів", режисер Ерік Зонка. Тріумфатор фестивалю документально
художній фільм "Голоси'' (Росія , Андрій Осипов), крім Гран-прі, здо

був приз глядацьких симпатій , добродійного фонду імені Л.Бикова та
головний приз Міжнародної федерації кіноклубів "Дон Кіхоt . Карти
на Осипова крізь призму будинку Максиміліана Волошина в Кокте
белі розповідає про трагічні долі митців «срібного віку». Фільм май
стерно зроблений , гострий за темою, має власну зображальну мову,
хоча й не вирізняється новизною ані змісту, ані форми вираження .
Напевно, оця відкритість до проблем історіі, культури свого народу і
професійна вимогливість виокремлює його на тлі герметичності і по

верховості більшості дебютів.
Тож ~~ молодість" набирає нових обертів розвитку, але все більше
•

•

•

сторінці в житті Бертольда Брехта. Під час фестивалю відбувся також
семінар ФІПРЕССІ (Міжнародна федерація кінопресси) на тему
" Культові режисери і молода критика" .

ВІдцаляється вщ тих, заради кого вtн створювався , не виконуючи ос-

Питома вага українських фільмів у конкурсній програмі дедалі змен

дебютантів українських. Гсловними особами стають представники
посольств і відомств та преса. Треба віддати належне самовіманості
дирекцП, що вже стільки років тягне на собі нелегкий організаційний
віз. Але фестиваль створює небезпечну ілюзію, ніби-то він підтримує
молоде кіно, коли вже третій рік не знято жодного повнометражного
дебюту, натомість чиновниками ставиться галочка - "захід" проведе
но, міжнародний "престиж" підтримано. Спостерігаючи, як на за
критті фестивалю деякі молоді кіномищі безуспішно намагалися
пробитися крізь потрійну охорону, зайвий раз переконуєшся, хто чу

шується

0

фесіонали Р. Балаян, Г. Кохан та О. Бійма. Цікаво, що вже вдруге на
городу "Арсенал" отримує жінка (після Кіри Муратової, цьогорічного
члена журі фестивалю).
Головними призами фестивалю були нагороджені: Ж. -І.ДЮваль в ак
торській номінаЦІї імені Іва Монтана за фільм "Червоний Карлик)!
(Бельгія, режисер Іван Ле Муен), в номінації студентського фільму
" Ковергар - три дні м' ясника" (Фінляндія , Оллі Саарела) . В
анімаційній , короткометражній та повнометражній програмах най
вищі нагороди отримали французькі фільми - "Одного дня", режисер
Марі Пакку, "Скеля", режисер Фаузі Бенеаїді та "Вимріяне життя ян

- лише три студентських,

по кілька хвилин кожен ("Даос ог

лядається" Максима Суркава здобув приз юнацького журі кіноакЦІї
" Молодь і суспільство"), та три анімаційних, один з яких - "Е=МС2 "

~ Алли Сурікавої - отримав диnлом . Ситуацію трохи компенсувала по
~ законкурсна панорама украінського кіно 1997-98 років. Ще одна "ук

б раінська" подія фестивалю - вручення премії "Арсенал" за кращий
а..
:1Е український фільм року. Серед чотирьох претендентів перемогу здо.2: була молодий режисер Олена Дем'яненко ("Дві Юлії" -другий пов

Ш наметражний фільм автора), хоча П суперниками були маститі про-

новної мети таких фестивалів - надання можливостей для зав'язу
вання професійних контактів, виходу на новий щабель кар'єри для

жий на цьому "святі життя" ...
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ня? Цей міфолоrізований
•

натякає на невизначену сумшІ
• •
•
•
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ТОСТІ І скандалу.

Програма "Культові режисери"
сувалась як найбільш цікава і
обіцяю ча на фестивалі, не в

.

.
.
чергу завдяки tнтриrуючtи назm.,_
.,- .... ~
"Культові режисери''.
В Амстердамі є кінотеатр одного фільму. Протягом ба

гатьох років (як тільки було анульовано заборону цен
зури) в ньому демонструється "Механічний аnельсин"
Стенлі Кубрика, і зали ніколи не бувають порожніми.
Взірець культового фільму? Хто дасть точне визначе8·

~

нак вона представила дирну суміш. Судіть самі: ·чоlі
ри ранні фільми Кіри Муратовоі, серед
рідкісний "Пізнаючи білий світ", дві ШІ
ментальні роботи - про Бергмана і про Jlapca
Трієра. Також чомусь 'rуТ опинились два иові
редні фЩьми пенсіонерів кіно: нудний -r:ріллер

Ріветта та детеІ\тив Кл ода ІІІаброля, більше схожий
•

на самоnародІю.

Ключовою у цій ретросnективі була пос1-а1'Ь Ф.Ж.Ос~
•
•
санга, музиканта t режисера за сумtсництвом ~ демонструвалась його повне зібрання фі1ІЬмів. Мсьє Оссанг
з пригладженим ірокезом з'явився у В}динку кіно зі
своею груnою "Messagero Кiller Воу~', дав прес-конфе
ренцію (на якій назвав джентельменський набір ••учи•

'tt

•

: mмецькии експресtоюзм, радянське монтажне
кіно, французький авангард, film noir, Нова Хвиля). а
тешв

V

•

'

ввечері обдарував вибраних концертом у кіноІ<JІубі

пКиівської Русі". Про фільми Оссанга писати немож-

дизайнера до полотна Л')'дожнижа , який зобразив П .

Завдяки цій: зв' язуючій ланці розкриваєтьсfІ ціла гал~
рея людських ди.зацтв і дрібни~ гріm'Ків, смішних
сла.бкостей і аародійних збочеиь. Вармерд/U.f зіграв
контролера, одержимого цією сукнею і жінками , які її
носять.

Вартий уваrи також фільм "Момент невинності" Мос
хена Махмалбафа. У nрограмі був також ще один
фільм цього славетного іранського режисера- 'Таббе''.
"Момент невинності" -тонке поєднюшя художнього і
•

•

•

..
.
'
.
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JJИВО, як неможливо ІХ дивитись 1 терпхти вtДВертни

документального кшо , але не комnшящя, а синдре-

DІ}'М над (зрештоtо, цілком обгрунтованим) бажанням
зеозуміти їх. Це гра його особистих асоціацій, яка- не
діб ні на натне підсвідоме, н:і на натпе свідоме. Звичай
но, і "ультрафіоЛетовий'' гумор мае п:раво на існуван
ня•.. Але коли нам кажуть: ":культовий режисер",- цей
гучний епітет діе, він захоплює нашу уяву, nримушує
нас перейматись повагою. І навіть тоді, коли фільми
виавляються мишиним m1еком співачки Жозефіни,
3.аЛНtпа€ТЬСЯ сумнів: а може він справді '"культовий'' ...

строго відокремленого) в інший. Це фільм npo фільм.
З чаруючою повільністю сюжет (точніше певна
тпrліСТJ>подій, сnогадів. nочуттів, надій, розчарувань)
обертається навколо випадку д~адщяти.рі'tJцої дав

~... .де~ там. Влада модного слівця?

~~ з тим у цій програмі були чи не найцікавіші
з тих, які вдалось подивитись на фестивалі.
uд;ив з них - '•Сукня" Алекса ван Вармердама. Хоча
-автор лише трьох робіт, він ці;щом "куль
у 'Себе в країні, в основному завдяки типово
гумору його фільмів. Київські глядачі
v

щасливу нш·оду подивитись иоrо

•u

nоnередю~

'..ЖИтелі nівночі" кілька років тому на "Днях
кіно", а дебют режисера - 'Абель"
6

,

що

•

досJ

залцшається

..

нанкращим

V

иого

ва жаль. нам не відомий. Нову роботу режи
<ера представляв посол Нідерландів, якиfr npи
JJariдвo пообіцяв у 1999 році велику ретроспективу
голландських фільмів (дуже цікаво!). Гумор
часто саркастичний, "чорний". прояв
~датнрсті обернуrи стандартну ситуацію не
.НИ

для r.лидача чином.

сюжету "Сукні'' відома давно, ще Рене Кле,р
.ь.м про банкноту, яка проходить через різні
Tyt "банкнотою" була сукJІя, своєрідний нещас
~летt історія якої простежується від ательє

тична едиїсть і nеретікання одного жанру (раніше

ності. Юнаком Махмалбаф, який був фтатичн:РІм
прихильником опозиції шаху, иапада€

na. варто.в.оrо

поЛіцейського. Колишній поліцейський і -vеперіmній
•

режисер зустр1чаються

•

1 намагаються

реконструюва-

ти цю nодію. Але обидві версії разюче відрізняються.
Минулого не існує як незмінного факту. Звичайно,
щось колись відбулось. але якщо сnитати що саме,
відповіді будугь різними. Порівнюючи із найвідо
мішим кінематографічним дослідженням істини
"Расьомоном>·~ бачимо суттєву відмінність: Куросава
залишає можливість nояви "чесної" люДЮІи, яка роз
повість ~все, як :воно було насnравді". наголошуючи
на моральному аспекті. У "Моменті невинності" такої
(субстанціа.лістської) ілюзії J-Іемає, оскільки rероям

нічоrо nриховуnати: множинність історичної істини
має онтологічний характер,.
Говорить Бергман.
Документальний фільм "Голос Бергмана", зроблений і
привезений Гуниаром Бергдальом, директором Гьоте
боргськоrо фестивалю і дав:нім другом фестивалю "Мо
лодість", -ніжний і ліричний портрет найзнамеюrrішо
го шведського режисера, присвячений 8Q..ти річчю
майстра. Ця стрічка грунтується на буцімто простій і
все ж чаруючій властивості фільму, яку Бергман назвав
"дивом кіно". Мова йде про здатність вnовні ві.т'Рори
ти найінти1>4Ніші порухи душі, які відабражак ться на
обличчі- у МіМіці, nогляді, про магію крупного 11Лану.

Ніякий інцu-:JЙ вид мистецтва

rte

має такої уніІ<альиої

• Кад.Р з фі:ЛМf\

<•iv1 Q~"f1'1 tm J tев u-н·н ості

1
' .

Режи.сср Мое '('Н Махмі.І.JІбаф.
Іран. 1997.
[щ~щр ЬС'рrмюJ і Сосн Нмсжкіс т.
Кадр з фіт)м у

(( G)"К? (Я)~ •

РежиС'ер Ллекс nан Вармсрдам.

Нідерландн.

1997.

можливості. і Бергман у своїй творчості викорисrав їі
''на всі сто". Тепер його улюблений засіб nеретворений
у npи1-n~иn поб}дови усього фільму. Півтори години ми

сnостерігаємо лише обличчя маестро (такий собі nер
маненттІй close-up), його сnокійний погляд, його
усмішку. Ця фізіогномія не менш nромовиста, Юж тихі
•

1

•

Вд)'МЛИВl слова: роздумн: про життя,

npo

•

юнемато-

npo в.дасну творчість. Слоза "л;ицаря'r авторсІ)ко
rо кіно - славної минулої і все ж безсмертної епохи · в
rраф,

епол}' "смерті автора., звучать чомусь як щось рідне, а

оці.ню1, безкоІ\оmромісні і старомодні, так переконливо.
Він говорить про молоде nокоління режисерів, яке до
сконало володіє технікою. але не має чого сказати, ~не

.

,,

вщкриває рану

,

.

про американське юно, яке завжди,

починаючи від Гріффіта, зі смішним дитячим ентузіаз
мом робило гіrантсьІсі фінансові nостановки - "безумст
во кіно", про фестивалі, які є сумішшю ідеалізму і оска·

>J<енілого матеріалізму і на яких краще не бувати. В
особі Бергмана втілене іІ-rrимне ставлення до фільму,
що так разюче контрасrує зі стихією фестивалю: лю

бовно :він розnовідає про свої заамеnиті сеанси у мас
иому кінотеатрі на ос1рові Фарr0, :на яю-rх зустріч з
фільмом є подією.
Чотири відповіді :аа одне nuтаиня.
Польський кінематограф засвідчив свою конкурент

носnроможність фільмом Єжи Штура "Любовні
історії" , який демонструвався у традиційній вже nро
грамі фестивалю "Др}ті [після дебюту] фільми". Єжи
Штур розпочав сво19 кінематографічну кар' єру на по
чатку 70-х як актор. Иого амплуа складали дрібні про й-

.
.
.
'
.
дисвІти 1 аморальнІ кар єристи-маленью гвинтики великої комуністичної мюпини . Штур став одним з

.

.

nровщних акторtв польського

'' КlНО
.

морального не-

спокою" . Однак для світового загалу найвідомішими

стали його ролі у nізніх філь~ах Кnп1ШТофа Кешльов·

ського ("Три кольори: Білий"). Йому Єжи Штур і

присвятив сво1о другу режисерську роботу. Це не ли
ше данина визначному режисерові, а й nодяка за
nевний внесок у фільм: Кешльовський давав поради
•

щодо сценарtю.

''Любовні і сторіГ-етичні рефлексії про "сенс життяп,
про "сnасіІпш душі» і npo "любов" (ці вічні питання)
без ну:дноrо моралізаторства і не без nерцю (персо
нальний холодильник на великому замку як метафора
відчуженості між подружжям).
Фільм складається з чотирьох історій, у кожній з ЯІGІХ
головний герой- усіх чотирьох зіграв Єжи Штур- опи•

u

няється nеред одним 1 тим же nитанням: прииняти

любов всуnереч соцімьним обставинам чи далі с.кніти
~~

u

•

СВОІИ самОТНОСТІ.

Священикзустрічається па сповіді зі своєю позашлюб•

•

•

•

•

ною донькою-пщштком, про яку ВІН ранІше Нічого не

знав. Він хоче взяти до себе дівчинку, яка так nотребує
V

ІІОГО тепла, але через це ДОВОДИ'І'ЬСЯ ПОЮ1НУТИ СВОЮ
•
перспективну церковну кар єру.

До офіпера польської армії, який співіснує зі своею

..
при1здить

"'

спільність ЯІ<J..ІХ вnадає в очі

соціальна спрямо

ваність і осмислення жорстокості. Це, зокрема, слав
нозвісна "Ненависть'' Матьє Кассовіца. Однак Ное не

.
.
.
НастuІЬІ<И анrажовании тво-радикальними щеями , як
~

Кассовіц; насильство він трактує не стілью1 в соціаль
ному, скільки в екзистенційному асnекті. Насильство •

•• u

•

•

иого

Це Дl.Я JІЮДИНИ, КОЛИ ІИ НІЧОГО В11рачати ~ КОЛИ ВОНа

російська кохана, з якою він баrато ро:ків nідтримував
ніжне листування. Він 1\.Іріє по:чатr~ з нею нове ЖІГІ'ТЯ.

"одиа протРІ всіх". Альбер КШ>tю у своєму nрогр~ому
творі "Міф про Сізіфан аа самому ро:чатку заявляє:
'tlcнye лиrое од'и:а по~справжньому філософська проб
лема - nроблема самогубства. Вирішити. варте чи не
варте життя того, щоб бути прожитйм> - отже
відnовісти на головне nитання філософії." І далі

дружиною

але

у

ворожих

<.шужбові

і

стосунках ,

· сімейні

обов 'язк~І

nиявляються

•
СИЛЬНШІИМИ за НЬОГО.

Професор коледжу, в якого закохалась СТ}'дентка, не
може nодолати віковий і соціальний бар' єр, U\Об
••

•

вщnатись сво1м зростаючим: nочуттям.

вирішує цю дилему з залізною логікою: життя абсурд

ЗлочІtнець у в'язнІщі переж~mає муки ревнощів через

не, але чи має з цього абсурду в~mливати самогубство ,
і аж до висновку про необхідність продовження абqrр
ду, взірцем якого е Сізіф. фjльм Ное є також nослідав-

~

свою приваоливу

.

.

1 нев1рну дружину, але все ж не може

...

зважитися на остаточнии poзpt-m з нею.

•

•

І хоча самі оповіді зроблені у цілком реалістичній ма-
нері, фільм має казкове обрамлеІпtя, що робить його

ною, хоча и дещо nарадоксальною в1дповщдю на це

ще більш зворушл~оtвим. Вже тільки те, що всі четверо
героЇв мають "одне)' обm1ччя робить Їх двійниками, а

Головний герой фільму - М'ясник, який нещодавно
вийшов із в'язниці. З лістолетом він опиняєх"Ься в Па
рижі , де намагаЕться почати нове житrя. Але wансіаз
немає - і нарос't"~е злоба. Смерть видаєrься непога
ною перспективою. М'ясник зустріqа€ться ~і своею

їхні окремі історії " варіаціями однієї універсальної
Історії. Крім того, у фільмі з'являється фаитастичtлu1
nерсонаж- загадковюї сивий старець. Він звертається
••

••

•

tx
. .

до кожного з героІВ з mrтанням:и, Я.І<l стосуються
'
.
coвtcn 1 почуr-11В, 1 запнсуе тремтячою рукою вщnовlДl

..

.

.

у велику книrу: таІ<а собі дещо пародійuа іпостась бога
•

•

•

у виглядІ канцеляриста, що зн1має свщчення у зав~

и

•

• u

•

питан:ия, знятою у типово годаршсьюи манерІ.

неnовнолітньою донькою. Далі йде довга сцена, гіпер
трофований :натуралізм ЯІ<ОЇ завдає майже фізичного
болю. ЯІ< дуже високий ЗВУІ< чи сліnvче світло: М'ясник
вбиває свою доньку, а потім намаrа€ться застреУІИТись
u

леній особовими справами бібліотеці. Ефектний по
чаток фільму, який дещо збиває з пантелику: чотири
машини по черзі під'їжджають до будинку і з них вих о-

Кілька слів про жорстоІ<ість: у цьому фільмі (і це хара
ктерно і для "Ненависті'') вона впmядає "людською,

•
•
дять однаковІ, лише по-рtз-ному вдягнені , чоловши

занадто тодською''

•

•

•

1

сам, иому це довго не вда€Ться.

- це

не декоративна жорстокість

заходять в однІ и т1 ж дверІ, виявляється паралельною

бойовиків чи подібних фільмів. в яких смерть не є

і, можливо, найважливішою історією, яка пов'язує
між собою усі чотири. Це винесення вироl<у. у метафо
ричному фіналі nрофесор, що відмовився від кохан
ня, спустившись ліфтом, оnиняється в порожньому
напівтеМному кормо рі; та ж участь спіткала й офіце-
ра, який відмовився від своrо найбільшого почуття;
справу в 'язня відкладено, йоrо в наручниках забирає
машин~ і лише священик виходить з будинку і

тяжкою чи винятковою nодією, а лише тлом, яке не

•

•

u

•

•

~

'

•

V

зустрtчаеться з1 своєю донькою, оскІЛЬки в1н единии
•

•

даВ ПОЗИТИВну ВІДПОВІДЬ:

Один проти всіх,
або ж головне філософське питання.
Фільм Гасnара Ное ''Один проти всіх" (Франція) пред
сгавлений у коm<урсній програмі nовнометражmrх
фільмів. Дебют режисера був відзначений на Тижні
критики у Каннах'98. Ное належить до наймолодшого
покоління французьких режисерjв , тематичиа

,

виКликає ніяких емоцій. Tyr же процес вбkmства де
талізоваtrий з усі~ його абсурдним оnеращіоналізмом:
бажаюЩ;f смерті як небуrтя, лtодина зіш-товхує-vься з
•

•

•

•

тупим 1 могуrн1м спротивом тшесностt.

ОднаІ< - )іесnодіваний поворот

- уся ця кривава сцена

виямяєтьєя лише фантазією М'ясника. У фіналі, щоб
якось nродовжити гнітюче враження, режисер зму

шує свого М' ясни1<а здійсr-пхти інцест, ще й зі словами:
"Я переживаю найщасливіші дні своrо життя, і мені
байдуже, що чекає мене в майбуrньому. .. "
~

Р. S. П' ятр фільмів- лише маленька частоЧJ<а з побачє-- ~
ного на фестивалі. Я вибрала те, що мені запам' ята~ ~

лось, хоча кожен з них іс1-;1ує цілком о~ремо. Т~ й чи не і
безнадійне це заняття ~ шукати зв' язки у вавилонська- ~
му хаосі <рестнвалю...
~

с::>

