Кіра Муратова вперше зняла короткометражний фільм. Мабуть, не від хорошого життя, адже вже кіль
ка років вона прагне продовжити роботу над «історіями>•, написаними Р.Литвиновою, авторкою сце
нарію «Трьох історій», але через проблеми з фінансуванням здійснити це не вдається. А життя кож
ного дня пропонує такі унікальні сюжети! Спокушає на те, щоб утримати іх на кіноплівцІ. Так і виник
ла невибаглива , на перший погляд, але містка оповідь- сюжет із наших днів .
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<<Лист в Америку» - назва буквальна. Герой фільму
(Сергій Четверткав) не є прихюrьником епістоляр
ного жанру (та й хто сьогодні любить писати листи!),
V
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але иому запроп онувал и наговорити на вщеокасету

усного листа до свого приятеля, який живе в Амери
ці , о чевидно , в минулому також одесита. Герой філь
му (можна допустити , що поет) робить зусилля над
собою, щоб вимовити кілька фраз- відчувається, що
говорити йому нема чого і відсуrній настрій , без якого
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спІЛкування ,

•

навпь
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че рез

вщеокам е ру,
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сенс. Тільки наполягання знайомого спонукають до

кількох чергових фраз , які ні чого не означають. Але
цей еnізод був тільки преамбулою , увертюрою до
фільму...
•

Кіра Муратова завжди охоче зверталася до побуrових
реалій і різних, скажімо так, хатніх проблем своїх
персонажів , але в цьому фільмі вона окрім проблеми
помешка.ння , вдається ще й до архетипічного образу

лекту, робочих рук, таланту змушені перетворюва
тись на прохачів. А той, хто в них цю власність загар
бав , нахабно маніП}'ЛЮЄ їхньою свідоЮстю, виnробо

для увиразнення ситуації. Відразу пригадується коза-

вує їхнє терпіння, вдаючись до звичного засобу - ци
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де реза з народІ-ІОІ каз ки , яка ЗаJІІ няла заичикову хатку,

і ніхто не може звідти її вигнати . У фільмі жінка, яка
•
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зняла квартиру головно го ге р оя 1 n о винна иому
v

pery-
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лярно сплачувати ,- це сучаснии вар1ант кози-де р ези:

вона не хоче ні платити , ні виселятись (про козу рога
ту є навіть nряма згадка у тканині фільму, коли жінка,

..

заграючи до сво го коханця , вимовляє сло ва дитячо 1

приnовідю1 « Іде коза рогатая ... » ).
Крім того, режисер вибудовує житейську колізію як
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сусnІЛьства, в якому зако нн1 власники квартир , 1Н1'е-

ні чної брехні. У фільмі влучно показано дійсність, че
рез б~енну життєву колізію поставлено діагноз. Роз
перезаність одних і безnомічність інших.
Врешті, накопичену злість, агресивність герой сnря
мовує не проти того, хто його грабує, принижує і об
дурює , а nроти свого далекого і благополучного при
ятеля, що живе без будь-яких проблем в Америці . Фі

ПСИХОЛОГlЧНИИ ПО ЄД ИН ОК герОІВ , ОДИІ-І З ЯКИХ Є п е р е-

нал фільму- і є той с~\fіІЙ лист. який врешті надикто
вує герой nеред відеокамерою. Він вимовляє віршова
ні рядки, немов вистрілюючи Їх. В них - його біль,

слідувачем, інший

безвихідне становище.
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жертвою. Все ускладнюється

тим ) що преслідувач (точніше , переслідувачка) вдягає

маску жертви й обдурює податливоєо , готового віри
ти їі вигадкам господаря квартири . И хоча він настро
ює себе на рішучий лад, йдучи за грішми, проворна
квартирантка без особливих труднощів « обробляє»
його. І тільки з другої спроби вдається йому добуrи
~ трохи грошей і то не без морального терору (кварти
~ ранткавдається до цинічної брехні , мовляв , гроші за

~ квартиру вона змушена заробляти своїм тілом).
~ «Лист в Америку» - не просто побутова історія . Він є
~

•

свідченням соціальних та етичних негараздів у сус
пільстві. Через вимушене безробіття герой здає квар-

Фільм було показано на МКФ у ВенеціЇ (1999) та МКФ
у Берліні (2000). В жовтні минулого року його відзна
чили спеціальним nризом журі на МКФ «Молодість»
у Києві. Світова кіносnільнота вшановує творчість Кі
ри Муратової. В Берліні 1999 року вона одержала на
городу Берлінської Академії мистецтв за внесок у сві
тове к ін о. 2000-го року на цьому ф естивалі їй
дісталась nремія Американського фонду кіно за вне
сок у кіномистецтво. Але для Кіри Муратової найви
ща нагорода - можливість nрацювати. Як вона сказа
ла в одно~f)' інтерв ' ю: «Робити кіно- це як наркотик,
до якого звикаєш , а його то дають, то відбирають. Та
коли н е дають , ти все одн о намагаєшся » .

