І

2~-й nередювілейний киівський МКФ

словесність nерейшла на «Міжнародні»

Беата Прессера «~інскі і FерцФГ» і два

(tМолGдісlіь» проходив з

мови

фільми цьоrо т~wчоrо дуету -

-rня

23

по З 1 жов

-

погану англійську і не менш

«Arippel'

вісім з nоловиною днів. У той

nогану російсqку, ЗрозумІдо, що знач~

гнів Божий~ та «Фіцк~ральдо~(д,ивітьсіt

час, як в Украіні вирували прио'Грасті

на частина київської кіноnубліки росій

рубрику «фотогалерея))). І ще багато-

політичні, в БудинКу кіно та ще кількох

ськомовна, однак чи варто із-за цьоr.о

столи-чиих кінотеатрах розгортал~оь

так принизливо nідкреолюва11и свою

багато всього.
'
ЯІ< лідсуМОК - «СТЗТИС1ИЧНИЙ» зріз фео-

пристрасті кtнематоrрафічм.

nровінційність?

ти валю

Цьоr0 (!)Оку у конкурсі буnо nредстав~
лено '89 фільмів з 36 краін світу..З Ук·
раІни - всього 8, повний «гігантський»
ОбСЯГ націоналЬНИХ дебютів 98/99. [О·

Невеличка і цілком ви.біркова хроніка

куваннями, nовторами 1 завершеннями.

фестивального життя. Фільм \(Вогнем і

Цього

мечем» Єжи Гофмана було nоказано на

ю велинини сучасноrо автораького юно

відкритті: ~~;ра~ві ба:тальні сцени, ба

Європи, як йес сrелінг та Леоо Караке;

ловні нагороди обійшли украінсь~ий

нальний

сюжет,

ярацЮsа:ло престиЖ!'Іе міжяаредне журі

блGк, за винятко~ спеціальнога nризу

nримітивний гумор. Фільм цtкавий вик

ФtllPECI~ у Кін0nалаці демонструвалиоь

журі Юрі М~ратовій і

50 -ще. доларів від

лючно в контексті украінсько.. польсь

к~нкурсні і nозакенкурені фільми за ко

ЦeJitpy розвитку сучасного кінемато

ких стосунків і усf;Jішної tclнoiндyc:rpfi.

мерційними цінами (пресі і студентам

Принципи «багатоrо кіно)), оnоеідувані

Гофманом, оуnеречать духу •Мояодос

к/Ф - за півціми); відкриття і закриття
відбувалооt> в nалаці «Украіна»; вдруrе

";»(

Знамениtий і давмо улюблений

підряд; rpaн..npi дістає документал~ний

на другому олані. Найважлйвіше - сам

голландський режисер йос Стелrнr

фільм з Росі1 «Хлібний день* Сергія

..

став головою журі, tq)iм цього" він nри

Дворцевого цього року

нематоrрафа, хоча часто в неякісному,

віз овій нов~й доробок: ({Залу очІкуван

тайте статтю «Сука з цуценятами та

та ще й. російському перекладі. І це

ня»

мрtя І<ози~ , с.25);

заолуr,овує окремоі резмови. Н~зька

та •Ні потяrів, ні лІтаtdв)'

мовна кульrура фестивалю 'ііе наотіль

даа майстер-класи, дав іюерв'ю f<O·

круrлий стіл~ nрисвячений фільму

~ залежить від фінансовик негараздів,

респонденту •Кіно-Театру~> (t4итайте у

нем і мечем~t (минулого року - ще без

як часто хочуть nоказати. Звичайно~

настуnному номері). Француз"кі

rocri

самого об'єкту обговорення); аоетан·

в0на: відображає куль ту,рну деrра.цацtю

фестивалю

pe~vtcep Леос Карако і

нє: дирекція фестивалю nраФоє в та

11ашог6 -соцrуму, але ж тут немовби Ін

актор Гійом Депардьє-син ~ nре~сrа

кому складі.; серцевина команди- Ан

телектуали збираютьсR... Слухаючи

вили свій новий фільм «Пола Х», а та

дрій 2{алnахчі, ОлеІ(сандр Шлилюк і

дoлyri nерекручення nерекладачів-ди·

кож усі nомеред-ні фільми Каракса

летанrів, раділа тільки тому, що іно

трилогію ~Апекс". Повна ретрt::юпекти

Людми11а Н0викова - відзначила свій
десятий юеілеИ на фестиьалі заявою

земні гості не моrли чуrи цієї ганьби.

ва Oeprjя Параджанова, колаж якого

про gщстаеку.

Хоча і ми люд.-.. Не к~и вже про те,

став (\обличчям)/ фестивалю.

Про це і не ттьки

що за якоюсь мовчазною :Зrодою уся

спектива Вілена Калюти, Фотовиставка

-

графа (!) Аа заnуск настуnного фільму.
Однак АЛЯ нашого пересічного бР.ата,..
кінолюба інтриrа конкур-су залишається
пon..stop-noтfк якісного авторського кt

fle-

,

мелодраматичний

(1997, у

рубриці «Еротичні історіі»)

-

{1'999),

провів

-

Ретро

.,

з иоrо промозиетими заnочат

..

j

.

ROI<Y вnepwe: були nрисутні та'

(npe

нього ч""

а:Голоси)І Андрm

Осиnова ~ минулого; Вtдбуваетьоя

"''

.

rrpo

•Bor..

це лролонуємо

ваw1и уваз1 настуnну розмову .

Ювілей но- прощальна розмова

річноЇ давності (а -це ~11кий зашит на тридцять стrю

з генеральним директором МКФ « Молодість))
Андрієм Халnахчі та директором програми

рі?WК з МJJЛ.tже газет1-юго паперу- К. Т ), то вже за його об
сягом, програмою можна побачити , як змінився за
цей час феспmаль. І все ж таки десять років тому ми
прийшли не на порожнє місце. «Об' єднання молодих
кінематографісrів» вже зробило фестиваль проло
гом до міжнародного. Називався він <<Відt<ритий ук
раїнський кінофестиваль Молодість» і на ньому були
фільми з усього Радянського Союзу ra країн соціаліс

Олександром Шпилюком

Тепер і тоді
Кіно-Театр: Насамперед, дозвол'Ьw 1WдЯ1СJВати еш..t за ват
шу робdт;~ за 'Ці прекрасіі диі яиі ви даруєrм ухраіінсь?<uм,
иілwлюбам. Але дcюaurn.e поеериемось м десяm'Ь р01Сів 'ШJ.Зад,
1CQЛ,U ви miлtiKU ВЗЯJl!ШJЬ за фест:иеСІРt'Ь ((Молодіст'Ь>> ...
Андрій

·~ Якщо подивитись каталог деСЯ1'И>-

•

'

тичного табору. Саме в цей період визнач:и.лись ос

новні конкурсні категорії, які залишились незмінни-

ми й сьогодні. Отже, наша команда мала вже певний
rрун:т, і завдЯІtИ тому, що суспільство ставало дедалі
•

•

•

•

О.Ш.: На nочатку було важно, У євіТі kиує

3004@0

фестивалів, і ре*Исерам та продюсерам завжди важ~

u

вщкритнnим, вдалось ство рити справдІ мtжнароднии

ко вирішити, на який з них посилати свій ф.ільм. Тому

кінофестиваль.

потрібно було nояснити і довеоги, що це саме той
фестиваль, який їм потрібний.
.А.Х.: Доводилося долати недовіру: ДетаJІЬНО оtmсува

К.-Т.: Перед mUІІt, яи прийти ?-La фестШJМ'Ь, ви в:нсе були в
иі'НО і .Jvt(JJLи cmocyu1JJc до 'Nе:Jа.лдЖ1wго 'Кi?-IOJ(Jl,yбJ.wгo npO'Кamy.
А.Х.: За радянських часів кінопрокат був дуже по
тужним. Звичайно, і снували nевні ідеологічні кор
дони, але вони були розмитими, тому можна було
знайти фільми, які були майже заборонені і не nот
рапляли на широкий екран. Кіноклуби взяли на се

,

ти, що це за фесrиваль, rарантувати; що не зіпсуємо
копію, що не буде Щратства. Тепер у нас ~ цробл~
ми, бажаючих так баrато , що іноді иотрібио комусь
•

'

..

u

вщмовляти , а коре:rсrну вlДПовtдь знаити важко

..

...

.

бе цей альтернативний прокат. Наш кіно·клуб «Діа-

Св ОІХЛОІИ~

лог» виник у середині 80-х. Иого програму складали rшасичні ф ільми авторського кіно. Ще в І<іно
клубі ми зав'язали перші міжнародні ко нтакти ,
сnочатку чер€з міжнародну систему кіно клубів, по-

А.Х.: До речі, при відборі ми інколи юдаеме перева~
ry тим, які вже побуваJІИ у нас. За ці роки склалася чу
дова традиція опікатися молодими режисерами. У
нас є кілька конкурсних категорій і можна брати
уqасть у фесrи:ва.nі декілька разів. Наприкла;!(, Сергій
Дворцевой, який цього року отримав rpaн~npi аа
фільм «Хліб1ІИй день», три роки тому nредставляв
свою роботу у студентському конкурсі. Журі нагоро
дило йоrо за зрілісrю роботи у категорії документаль~

v

•

НОГО КlНО.

О.Ш.~ Або Файт Хедмер, який вже втретє приЇздить

тім безпосередньо з кінокомnаніями. Цей досвід

ми принесли на фестиваль .
Олекса8Др ІІІпилюк: На той час у Києві не було ані
посольств, ані культурних центрів. За фільмами ми їз~

на наш фестиваль. Цього рокуйого nовнометражний
дебют «Тувалу>> (як і два роки тому короткометраж
ний «Сюрприз») дістав приз глядацьких симnатій.
К.-Т.: Але ви прослід?Совуете rruюpч:icrm М1JfUIOuxрежисерів і
дал,~ 'КМU вowu fJ'UXOдяm'Ь за МJ!:JICi 'КO'H/I<:JPCН1JZO peгJ1,(J,Ж'N,m'j- У
вас є С?'ІВЦіатьм програма (<Дру~ фilt/bM/U», проводят:ься рет
роспек.тиви.

А.Х.: Так, до речі, фільм нині популярного німецьк<r

ли встуn, а після фільму відбувались дуже жваві диску

го режисера Тома Тіквера <<Фатальна Марія>> у 94-му
дістав у нас приз за кращий nовнометражний дебют.
Тому, можливо, наступного року варто зробити йоrо
ретросnеКТИВ}~ В минулому році ми вже зробили рет
роспективу Ф .Ж. Оссанга, адже саме його дебют
«Скарби Сучих островів>> був у числі церших двох
французь:ких фільмів, що потрапили на фесгиваль у
1993 році.
О.Ш.: Не останнє значення має атмосфера фесгива
то. Той, хто хоч раз побував у нас, завжди намаrаЄІь

сії, які затягувались на кілька годин. Сформувався

ся повернутися сюди.

д:или до Москови до французького культурного цент-

.

. ,..

ру, lтадlИСЬКОГО

.

1 П ОЛЬСЬКОГО

А.Х~.: Кіноклубні покази,

ПОСОЛЬСJ'В.

mci відбувались у Жовтнево

му палаці, там, де зараз Кіно палац, збирали таку вели
ку аудиторію, що натовп стояв ще з Хрещатика. Це бу
ли фільми , надані французьким культурним центром
у Москві, на 16 мм, які ми справді возили поїздом. Пе
ред початком київські кінознавці

-

Олександр Руг

ковський , Оксана Мусієнко, Сергій Тримбач

V

-

роби

V

певнии глядач, якmх тепер через стан нашого nрокату ЗІ.:СИК.

К.-Т. : Але :ж 'Цей глядач, є, і піnтверджує це популярпісrп-ь
<<MOJlf)дocmi» .
....
А.Х.: Безумовно. І Иос Стелінг, голова цьогорічного
журі , сказав на закри·т·1·і фестивалю, що головний
приз він віддав би глядачам, які переnовшовали зали
Будию<у кіно.

pmcy,

К.-Т.: Та повеj»tемось до 1993-го
'КОЛи фест:ивал1> ?Шбув
cma:mycy лtіжшzрод'НОго.
А.Х. : Звичайно , перші спроби не відповідали ви
м~rам міжнародного фестивалю. У нас не було від
біркової комісії. Ми брали все, що нам проnонува

ли. Тепер відбіркова комісія працює протягом ро•

•

ку, п ередивллю чись величезну кшьк 1 сть картин з

усього світу. Цього року, наприклад, з ФранціЇ ,
щоб відібрати два пов» о метражних фільми, ми nе
реглянули десь близько тридцяти дебютів , а в ко-

.

'

роткому метр1- І'ІОНад дев яносто.

А.Х.: І хоча за ці десять років, зpocraюlffi, набуваючи
авторитету, фесrиваль і став більш офіційним, але йо
го внутрішнє житгя, атмосфера живого, невимушено
го сrrілкування залишилася незмінною . Оrуденг в ніч
ному клубі може сrrілкувались зі Сте.ліигом, тобто н~

має такого розnоділу на

VIP

(~е важлива особа) ,

який існує на інших фестивалях.

Хто повинен це робити?
К.-Т.: МоJІС/Lиво, тах:ий розподіл rwроджен.ий тим~ що епі
'Цен,трам, фестивалю ua Заході є fru:НJЖ, тобтt; все обеfrта
єт:ося 'Нд8КQ/W грО'Шей. Чи ue crnдJW, api~/fllti/Цiя ШL 'm.(L'1(1] де
МІЖратwчл·tу 'К~ю як. молоіlь 1Ш:ZіНШ.t для пjюеедентя
~ n.тuJгo мi:>Jcw:Lpoim~гo фестивааю тут, в Ук.раі'п~ де,
по-перше, ·нtМає fru'НIКY ~ trідповідШ>, фіrнд/uсовою iumepecy до
'l&ібі' nzepumapii~ ruiOpy~ 'НtмllЄ CUfm()pcь?Wгo права. Яхою жі
рою відчуваєrтх:.я mUC'К ?JUX н8гатшт.uх oбcmasuu?
А.Х.: Навіть якщо офіційно nід час фестивалю не
влаштовується кіноринок, як це відбувається в КанІ

•
•

салонька>> Володимира Тихого, «Доброго раю<у» Га

лини Кувівчак та ін. Ми регулярно робимо панораму
українського кіно на МосковсьІ<ОМ}' фестивалі. І це
наша ве.лика робота, хоча мені здаєrься, що це завдан
ня Міністерста культури і Міністерства закордоюшх
сnрав.

А далі...
К. Т.:

Ocma·N/JW питапм crrwcyemWL вашоі· зая.ви, що

(fU

складсют~ з себе rt,о(rн,ова:JІсен.'НЯ. Не буду запитувати. вас про
пршчrи:н.,у, спитаю таке: rttu вірите ви, що фесrп:ивало матиr
ме .м,.айбуmNs, Я'К'ЩО (fU ruж:u'НI!J'l'l.e його, оскіІІІЬ'КU )І uac все mjlur
•

•

маєт:ься 1Ш спту:пазмz.

А..Х.: З вашої останньої фрази можна nочати. Не по
винно буrи так, щоб організація трималася тільки на
ентузіазмі. Це може тривати десять років, та, мабуть,

Той, хто хач

аз

завжди н,аАtаг~~єтася
ирекцtя
у 2000-му?

К

олодість'

((

пове

·~. Якою їй бути

ти,ся

сю

нах. Венеції, Берліні, ·со nродюсер, яюп1 подає на
фестиваль фільм. зацjкавлений у ринК\ цієї країнІ·1.1,
V

1-l

•

•

звичаино, для нас вщgтнІсть р~tшку

-

це велика nе-

решкода. Хоча не можна говорити так категорично.
Дещо вже зроблено в галузі авторського права, існує
хоч і невелІ-П<ІЛVІ ринок телебачення. яке К\Тl)'Є філь
ми на фестивалі , маю на увазі в першу черг)' « І +] ') ·
Цього року були спроби налагодити кінопрокат фmь
М\' «Вогнем і мечем», і сподіваюся, що контракт бУде
•J

'

mдmtcaнo.

К.-Т.: Це запи.т.анщ Мilfivmo. досиrпь 1u.u:mo вам ставлят-ь,
•

оскіл.о'ІСU ви підтримуєте спіЛ'К)ІВаиия з кіиематографіста.м.и світу. Я'КИіl inrnepec існує до украі1-tеьхого кін(), і що рсг

бито фестиваль дм його пропагапди?
А.Х.: По-перше, фестивалі цікавляться

pe--J роспектн

і це забагато. Далі вже має буги система. Ми вnев
нені, що фестиваль вже може існувати без нас. Haше завдання

-

v

V
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передати иого в руки людеи, яю

могли б здійснювати цю досить виснажливу, боротьбу. Проблем вистачає. І навіть Будпнок кіно
вже не відповідає вимогам такого великого фести
валю. Потрібно вийти за межі tїого зал ів , що мп

відчули на відкритті і закритті вже в палаці « Укра-

..

ІНа » .

Наша заява ні в якому разі не була демаршем. Ми
робили її виваж~но. А фестиваль ми не покидає
мо. По-перше, ще місяць після офіційного закрит
тя триватиме робота , потрібно відіслати ycj коnії,
поширити інформацію , підготувати зві ти. Тобто
та робота ,

m<a п ереходить у підготовку наступного

вами українського кіно. Але щоб представляти їх,

фестивалю. До речі. вже дещо для нього зроблено.

треба мати те:юrічно досконалі копu з англійськими
субтитрами. Ми вже багато років пропонуємо ство

Запланована ретроспектива чудового швецького

рити колекцію хоча б з двадцяти фільмів. яь.: можна
було б потім показувати на фесnmалях і тижнях кіно.
Подруге, на фестиваль прибуває велика кількість
членів відбіркових комісій інших фестивалів, як ве
ликих -в Каннах, Венеції, Берліні, так і короткомет

те, щоб головою журі був видатний італійський ре

ражних фільмів - в Оберхаузені. Клемон·Феррані.
Лейnцигу, Тампере- з усього світу. І це великий шанс
для українських режисерів. Яюцо вони не можугь
змагатися із західними картинами на світовому рин
ку, то у фестивалях вони повинні брати участь. Біль
шісrь фільмів , що мали прем'єру на «Молодості » , по
тім успішно продовжили фестивальні маршруrи:
«Три історіЇ» Кірп МУРатової, «Фучжоу>> Михайла Іл
лєнка, <<Сnівачка Жозефіна і мишачиЇІ народ)' Сергія
Маслобойщикова, «Два місяці, три сонця )) Романа
Балаяна; а також короткі та СТ)1(ентсьrсі роботи: «Ру-

режисера Бо Віденберга, вед}ться пе~ ~еговорп про

жисер Етторе Скола.
Цей рік буде перехідним. Шукатимемо людей, які
взяли б на себе комерційно-організаційну діяль
ність, і працюватимемо консультантами , щоб пе
редати свій досвід. Ми не можемо просто так зали
шити фестиваль , хоча б тому, що вклали в нього
багато особистого.
О.Ш.: Важливо те, що вже є молоді люди, які працю

ють на фестивалі за покликанням , а не для заробітку.
А.Х.: Дійсно, прийшла талановита молодь - Деrпrс
Лущик, Павло Мазяр, ЛJ.щрій Некрасовський, Вадим
Мельничук та інші , для яки.х фестиваль вже став пот

ребою.
К. Т.: OmJІce, <• Молодістоп буде жити!
Обоє: Безумовно ... майже безумовно.

