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Якщо поглянути на сучасне українське

тецтв Украіни Микола Мазяр, гене

хисту авторських прав: у Спілці кіне

кіно в контексті боротьби світових мо

ральний директор Національного цент

матографістів Украіни утворена Асоці

нополій за ринки збуту, то неважко

ру Олександра Довженка Володимир

ація захисту авторських прав . Не ста

переконатись, що за останнє десяти

ла поки що Украіна членом і таких

річчя воно стало однією з найдоступ 

Мандрика , співробітники цього цент
РУ Сергій Тримбач та Віра Мель

ніших жертв іхньої експансії. Упевни

ник, режисер Національної кінематеки

цій як ФІАФ (Міжнародна федерація

тись в цьому легко, кинувши бодай

Украіни Сергій Марченко , завідую

кіноархівів) та ФІПРЕСІ .

побіжним

телевізійні

чий кафедрою куль турології та архео

йшлося про такий аспект, як взаєми

програми , на численні відеокіоски й

логії НаУКМА Олександр Погорілий

ни кіно і телебачення , адже в багатьох

афіші

вже нечисленних кінотеатрів.

(він зробив повідомлення «Українське

європейських країнах кіно функціонує

Хто захистить наше кіно від тих, хто ,

кіно очима студентів НаУКМА» на ос

за підтримки телебачення, а у нас та-

поглядом

користуючись
держави ,

на

•

позицІєю

широко

невтручання

•

ВІдкрив доступ

на

.

.

.

впливових мІжнародних кІноорганІза -

•

•

нові соціологічного дослідження), го

ка пІдтримка ще тІльки в зародковому

ловний

стані

редактор журналу «Кіно-Те

при

тому,

що

телебачення

екрани імпортній , в основному амери

атр>), старший викладач кафедри куль

активно експлуатує кінопродукцію. Хо

канській

кажучи

турології та археології НаУКМА Лари

ча телевізійний ринок в Украіні не та

про наслщки морального 1 сощального

са Брюховецька , кінознавець і сце

кий бідний

характеру , яКІ очевиднІ для ВСІХ , ця не-

нарист Людмила Лемєшева , декан

200

обмежена експлуатація нашого ринку

кінофакультету Київського інституту

бутку з реклами. А якщо говорити про

театрального мистецтва ім.І.Карпенка

відеоринок, то

наСЛІДКІВ .

Карого Володим ир Горпенко , заві 

не фіксуються .

Захищати наше кіно від цієї експансії

дуюча кафедрою кінознавства інститу

Прозвучала ще одна проблема в дис-

.

кінематографії?
•

привела

. .

до

.

Не

.

•

•

печальних

•

економІчних

за

-

рік зафіксовано

1998

млн. американських доларів при

його прибутки майже

••

ту Оксана Мусієнко та викладач ка

кус11 : наша держава не замовляє спе-

ду економічної ініціативи, свободу ху

федри Ірина Зубавіна .

ціалізованій кіностудії

дожнього виразу.

Після доповідей , які подаємо нижче,

ка» ) кінолітопису держави , того, що

мала місце дискусія , де обговорюва-

має кожна краіна світу. Адже це nот

-

це означає гарантувати йому свобо

Захищати .наше кіно

-

це значить за

хищати не низькопробну продукцію , а

лися

фільми , поставлені за принципами , що

яльності

...

..

.

•

животрепетнІ

кіно.

•

питання

Зокрема,
•

життєдІ-

говорилося
•

(«Укркінохроні

рібне і нам , і нашим нащадкам .
А як у нас готуються професіонали для

продовжують традиц11 украІнського КІ-

про те , що хоча КІНО економІчно втра-

кіно? Кінефакультет занепав у фінансо

но , які виразили дух і геній нашої нації.

тило від того , що прокат і виробницт ·

вому відношенні , й значною мірою це

Організаційні , економічні і творчі ас-

во роз ' єднані , але , на думку Миколи

пояснюється

пекти украІнського юно останнього де-

Мазяра, якщо з ' єднати ці дві ланки , то

електронних ЗМІ

сятиріччя обговорювались на конфе

замкнене коло буде суперечити зако 

невигідні професіонали в кіно. Але , ви

ренції «Українське кіно 90-х. В чеканні

нам ринку. Йшлося про високий рі

являється , підготовка на кінофакультеті

чуда чи втрачений шанс?>>, яка була

вень відеопіратства в Украіні, бороть

переживає відчутні

організована редакцією журналу «Кіно

ба з яким повинна вестись ефективні

йдуть на телебачення , з З курсу ство-

.

"

розгулом

•

-єв

аматорства

в

країні сили, яким

зміни:

•

студенти

•

Театр» за участі кафедри культурології

ше. Є в країні відомства , які намага

рюють власнІ творчІ групи 1 виконують

та археології Національного універси

ються з

відеоринку

замовлення. На думку В.Горпенка, «ре

тету << Києво-Могилянська Академія>> і

мати собі вигоду, Міністерство торгів

зуль тати фантастичні: студенти набува

проведена

року. В

лі наприклад, Україна через високий

роботі конференції взяли участь: зас

рівень відеопіратства не визнається

ють досвіду, у них з'являється вnевне.

тупник міністра культури і мистецтв Ук

цивілізованими країнами як об'єкт

Редакція

раїни Ганна Чміль , начальник управ

співпраці в галузі кіно. В країні поча

числах продовжити розмову про укра

ління кіно Міністерства культури і мис-

лась робота над проектом ТАСІСу за-

їнське кіно 90-х.

16

вересня

1999

функціонування

нІсть у власних силах».

сnодівається в

наступних

