Національний центр Олександра Довженка інформує
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Кі нець м инулого 99-го року виявився для в ітчизняного кіно аж ніяк не врожай н им. Н а
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« Підході>> кілька повнометражних ігрових фільмів , котрі- дай-то Боже! -вдасться описати

::::.:::::

вже у наступному журнальному числі. А поки що фільмографічна інформація про стрічки

..а

найпоширенішого сьогодні штибу- біографічного. Може, це екран не передвістя того , що

:::f

у нас незабаром запанує культ особистості (не плутати з « культом особи)) )?

1-

ш

()

Кольорові асоціації
Марії Банник
Національна
мм ,

2

ч .,

кінематека,

420,9

м,

15

хв.

серед споруд

35
03

сек., кол ., укр.

Дума, що

-

стояла на нинішньому Май

Фільм побудовано як діа

дані Незалежності .

лог

вак

Режисер Віталій Сивак
Оператор Ігор Недужко

Автор сценарію

Філ ьм розкриває особли•

Михайло Кальницький
Режисер

дожниці Маріі Банник. Ди

Оператор Валентин Борачек

вовижні гобелени зачаро.

Звукооператор

ходять перед очима гляда•

ч1в ,

як

гале рея

картин.

Оригінальні зйомки і мон
таж фільму, манера його

витворення на екрані роб•

•

ЛЯТЬ ТВОрЧІСТЬ худОЖНИЦІ

творчість режисера

І

неві

д'ємними одна від одної.
На жаль, це остання робо
та талановитого режисера

Директор Фелікс Ми халкін

Це

10-й

хітектори
присвячено

Києва».

наприкінці ХІХ

-

століття . Серед його спо

руд Національний банк, Ви
щі жі ночІ курси, Педагогіч
ний і нститут .

L. W. S.
35

мм ,

1ч .,

єві у другій половині ХІХ
століття . Серед його робіт
внутрішнє оздоблення

Маріінського палацу, Коле

«Травіата», «Лю

ський

цирульниК>>,
тих,

кого

« Ма

виховала

Ім 'я композитора Платона

Майбороди сьогодні стало

легендарним . його пісні
одержали найвищий титул

стали народними . Про

-

життя й творчість Майбо.
роди

(з циклу иНемеркнучі ЗІРКИІІ)
..укртелефІльм» , відео, 60 хв.

члени

його родини , друзі : Борис
Олійник, Роман Майборо
да, Анатолій Мокренко, Ге

оргій Майборода . Їхні спо
гади творять портрет мит-

-

-

.

ця складнеІ долІ , сповне неІ

як радощів життя , так і «грі•
ХІВ»

Ольга Басистюк

розповщають

...

Віктор Гуцал
(з циклу •· Немеркнучі зірки ~~ )

кол., укр .

•УкртелефІльм .. , вщео, 29
45 сек. , кол , укр

Автор сценарію Олег БІйма

Автор сценарію Олег Бій ма

Режисер Олег Бій м а

Реж и с ер Олег Бійма

Оператор Олексій Зоценко

Оп е ратор Олекс ій Зоценко

( ф . І -ЗО хв . , ф . І! - ЗО хв.) ,

хв .

Валентин Антоненко

Валентин Антоненко

Директори Р.Проніна ,

Дире ктор СерГІй Саакян

В . Рогова

Мовчазна люди на за дири

ва

Автори фільму знайомлять

гентським пультом заго во

Оператор В італій Варшавець

глядача

рила.

Монтаж Марина Кондратьє

періодами життя й твор

хлопець , нинІ диригент ор-

чості видатної украінської

кестру

співачки Ольги Басистюк.

ментів Украіни . Перед гля

Вона згадує

сільське ди

дачем постає не лише об

тинство, навчання у Львів

дарована , таланов ита осо

ській консерваторії, педа

бистість, а перш за все

гогів , те , як долала усі пе

ЛЮД~1 На С ВІТЛа , З радІСНИМ

кол.

Марина Кондратьєва
Режисер Марина Кондратьє

набір життєвих

ють головну геро1ню , пред.
ставницю творчо1 молодІ , а
разом з нею і режисера та

-11

.
друЗІВ .

Євгенія
Мірошниченко
(з циклу «Немеркнучі зірки ~~~)
•Укртелефільм•, відео , 116 хв.
45 сек. (ф. І - 29 хв. 20 сек.,
ф. 11 - 28 хв. 50 сек., ф. ІІІ- 28

хв.

40 сек., ф. І( - 29 хв. 55

сек.),

кол ., укр.

гія Павла Галагана, багато

Автор сценарію Олег Бійма

рядової забудови. Працю

Режисер Олег Бійма

вав на будівництві міського

Оnератор Олексій Зоценко

водогону. Найбільш відома

-

2

Зву кооп е р а тор

ситуацій , що характеризу-

Олександру

операх

ролІ в

В'ячеслав Щербак
Директор Сергій Саакян

Звукооператор

L. W. S. -

Шіле , який працював у Ки

-

початку ХХ

Аделіна Хмельницька

його

згадує

сво1 короннІ

Кобелєв працював у Києві

ва,

фільм із серії «Ар

перші виступи на сцені. Ви

фрагменти вистав .

Автор сценарію

Звукооператор
Анатолій Шамал
Директор Фелікс Михалкін

дитинство ,

сама. У фільмі використано

задумів пішов він з жипя.

Оператор Валентин Борачек

своє

тектори Києва». Олександр

10 хв.,

Режисер
Валентин Соколовський

згадує

Вона

11-й фільм із серії «Архі

Молодим , повним творчих

Григорій Десятник

М ірошниче н ко.

нон»,

•· Укркінохроніка~~.

Автори сценарію
Михайло Кальницький ,

єю

чіая ді Ламермур''• <<Севіль

АнатоЛІй Шамал

художника Віталія Сивака.

Олександр Шіле
•Укртелефільм•, 35 мм, 2 ч.,
539 м . , 18 хв . 55 сек ., кол. , укр .

видатною

повоєнних років. Співачка
.
.

Валентин Соколовський

1про-

з

користано унікальні зйомки

восп творчого процесу ~ -

вують своєю красою

автора

оперною співачкою Евгені

Олександр Кобелєв
"Укртелефільм», 35 мм , 2 ч .,
570 м ., 20 хв. , кол ., укр .

Автор сценарію Віталій Си

Директор В. Величко

s

Звукооператор

В' ячеслав Щербак

з

мал овІДо мими

репони , всі етапи конкур

КОЛИШНІЙ СІЛЬСЬКИЙ

.

народних

.

Інстру -

.

'

V

свпосп рииняттям

-

...

сів, щоб потрапити у Ріо
де-Жанейро і стати пере

Юрій Мушкетик

можницею.

(з циклу

ною

Та нездійсне-

залишилась

•

мрІя

-

співати в оперному театрі.

n

НемеркнучІ зірки)) )

«УкртелефІльм••, відео,

20

29 хв .

сек., кол . , укр .

Автор сценар і ю Олег Бtйма
Режисер Олег БІйма

Платон Майборода
«УкртелефІльм", відео , 59 хв.
05 сек. ( ф . І- 29 хв. 50 сек., ф .
11- 29 хв. 15 сек.), кол., укр .

Оператор Олексій Зоценко

Автор сценарію Олег Бійма
Режисер Олег Бійма
Оператор Олексій Зоценко

Про творчу долю і життє

Звукооператор

Звукооператор
Валентин Антоненко

Директор В . Ро гова
вий

шлях

письменника

Юрія Мушкетика.

•

