
Наnрикінці березня цього року на екранах 
Європи з'явивс~ дЬвгоочікуваний франко-. . . - - .., ... . ·-
НІМЄЦЬКО-ІТал ІИСЬКИИ наидорОЖЧИИ В ІСТОрІІ 

Європи фільм ІІАстерікс та Обепікс 
проти Цезаря' (режисер Клод Зіді) . 
Бюджет складав 84 мільйони нім . марок, 
60 акторівt серед яких Жерар Депардьє 
(Обелікс) , відомий французький комік 
Крістіан Клав' є (Астерікс) і Роберто 
Беніні (римлянин) , 1495 чоловік 
знімальної груnи , 4000 кв .м знімального 
майданчика зі спеціально вибудованими 
будиночками , садочками , nарканами, 
містками, струмочками та 6 місяців 

• 
знІмального часу. 

е Астерікс та Обеnікс 

зо 

Сюжет фільму простий і зна
йомий багатьом європейцям 
(побудований на основі попу

лярного французького комік

су). Невеличке поселення 

галлів поблизу великої могут-
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ньоr римськоr Імперн у мирІ, 

труді та доброму гуморі насо
лоджується життям. Заnорука 
•• • 
rхнього процвІтання - свя-

щенна вода, яка додає людям 

велетенської сили, робить їх 

невразливими. Готує цей чу-
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дотворнии нап1и м1сцевии 

маг Міракулікс. Свої силу і 
• 

знання мешканцІ села вико-

ристовують лише для оборо

ни . 

Одного разу до галлів навіда
лися римські воїни , аби зібра
ти податки для великого Цеза

ря. Вільнолюбні селяни nро
вчили пихатих римлян , весе

ло по викидавши їх за дерев' я

ні мури власної території. Од
нак у них лишилася величезна 

скриня з грошима, вже зібра

ними «податківцями >> . Із-за 

неї і почалася колотнеча. Рим-
• • 

ляни вирІшили рнu:уче взяти-
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ся за непокІрних галлІв 1 хит-
• 

рІСтю виманили у них рецепт 

священної води. Однак вина

хідливі Астерікс та Обелікс 

влаштували все так , що в чер

говий раз здобули перемогу 
над безпорадним суперником. 

Звичайно, сюжет фільму та й 
зрештою сам задум не претен

дують на особливу мистецьку 
якість чи то якісь новаторські 

інтенції. Новаторством вия-
• 

вилася лише демонстрацІя 

факту, що Європа може проду
кувати графічні ефекти не
згірш Голлівуда і при цьому ли-

• 
шатися вІрною неписаному, 

• 

але завжди усвщомлюваному 
V 

кодексу вартостеи власного 

кінематографа. У європейсь-
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кІи та американськ1и прес1 час 
. ' . 

в1д часу з являлися навІть па-
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ралел1 галлІв як європеицІв, . .. 
римлян як американцІв , ІХ 

... 
протистояння як конкуренцн 

V 

європеиського та американсь-

кого кіно. Що ж, nодібні спе
куляції не позбавлені сенсу, . . . , 
оскІЛьки до певноІ м1ри резо-

нують актуальні nроблеми, 
• 

спричиненІ появою цього 

фільму. 
Не треба було вигадувати гі-

• 

гантських всезнищуючих Іс-

тот чи явищ, щоб на них про-
• V 

демонструвати технІчнии по-

Кадри з фільму_ «Acmepirкc та 
Обеліrкс проти Цезаря)> , В ролі 
Обелікса Ж.Депардьє, Асте
рікса- К. Клав'є 

В невеличкій ролі Обеліксо
вої симпатії знялася фран
цузька топ-модель ЛJ(аста, в 
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рош н коханого - н1мецькии 

актор Г.Крюгер . 

Роберто Беніні зіграв роль 
• 

пщступного римлянина, що 

зрадив Цезаря . 

тенціал виробництва фільму. 

Варто було взяти старий по-
v • 

пулярнии ком1кс, розумно з 
• 

ним повестися 1 явити чудо-

вий , до того ж касовий фільм. 
Ж.Депардьє висловив припу-

• 

щення, що американцІ не 
• • 

здатнІ гарно екранІзувати ко-
• • •• 

МІКСИ , ОСКlЛЬКИ ІХНЯ культура 

«недостатньо людяна» для 

цього. У європейців людянос

ті виявилося більш ніж дос
татньо. Блискучі акторські 

роботи , майстерні декорації, 
костюми, перуки, грим, ори

гінальні спецефекти створи
ли добру, дотепну казку, в якій 

V 

торжествують здоровии дух, 

радість , смак життя , свобода, 
справедливість, любов до сво-

.. . 
єr землІ. 

• 


