Наnрикінці -r.равня в Будинку
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) ) нових відеоф ільмів мроекту
«Світ мистецтва» : «Святе сі ..
мейство)> і <(Колиска для ненародженої дитини (Турєвські читання))) режисе~
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Проект «Світ М}'1стецтва» виник п'я-rь роКів rому як відчайдушна mродюсерська І авторська rніціат.ива ~іно-

для ненародженої

оператора Світrла~t~и 5інов'є.вої в умовах, коли кімосrудrї майже зrорнули кімов\.1рФбниt\тво . А тут - кіне-

дитини».

матоrрафічна JDОдина)' ~о СЮl~алась із ,авох кінооRераторів- Віктора Кабаченка та Світлани Зінов'євої.

Обоє із творчої майстер~; Сурена Шахбазяна, обоє чимало років працювали в kроfюму кіно, тож не дивно, шо естетика цих фільмів суто кінематографічна.

Уже с-rворено п 'ять фільмів про сучасних художників Украіни. Спільний творчий акт, в якому наро
джується кожний фільм, художмя інтерпретація життєвих і мистецьких ситуацій, участь у виставках - все

це виводиwь проект за рамки телевізійної nро~рами. До того ж, всі фjльми зроблені в зображальній ма
нері, цілком достойній художнього предмета 0повіді, недарма три з n'яти фільмів відзначені призами «За
кращу операїtорську роботу» на кіно~ і телевізійних фестивалях. До своєрідної віде0аН1:ології уже
ввійшли: три rюкоління художt-~иків Бог-інських у фільмі «Святе сімейсrво», теа:rральний художник Тетяна

Соловйова - героіня фільму «С0І'і літньої НОЧі» І фотохудожник з Харкова Євген nавлов {«Тотальна фото
графія»} . киівський худФжник Євген Мухоід, поеmчна розповідь про нього в «JіІистах з Італії». художники

Тамара й Олександр Баеаки- вони ніt5и зirpatrи ролі чол013іка та жінки у фільмі <<Колиска для ненародже- ~
0..

моrдитини~ .

і

Проект має бути предовженим. У найближчих планах твоJ)чої групи - робота над фільмами «Потяг у да~ ~
ле кий ооряень» - про покоління 70-х, /J.O якоrо належать і авто~и проекту, npo видатну художницю Мqрію ~
ж

П11>ийма~енко і про художника-керамtєта Нелі Ісупову~ керамічІ'fі звірі Яl<Оі вийшли, здається , з того само- ~

го химерноrо бес"Яарію, що й приймаченкі13ські. Груnа має ще одне замовлення, яке виникло як ~
t::

внутрішня nо1реба і с-тало невідkладним,- фільм до річниці смерті і 70-ріЧчяз дня народження Вілена Ка- ~

люти, Кажуть, зб~рались знімаrrи за життя - не встиrли. . .

~

ельмишановна пані Брюховецька,

рошу вас переслати умови передплати журналу. Статті і праці ваші мені відомі віддавна. Додам, що по
могли мені вони частково зрозуміти світ українського кіномистецтва, на жаль, так мало відомого середІ

~ахідного глядача. Настав час заговорити про нього, не цураючись минулого (що належить українській !
кінопродукції, а що ні) , адже усе сьогодні повертається історіі.
Сподіваюся, щовженедалекий час, коли з ' явиться -нарешті! - порядна праця про українське кіно у
французькому видавництві.
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З повагою- Любомир Госейко. Франція \

Приєднуюся до всіх привітань з нагоди S~річчя «Кіно-Театру». Це значна дата і для мене, бо хоча ми зна- І

йомі з ним віднедавна, але я відчула, що завдяки спілкуванню з Вами в мене відкрилося друге дихання . !
l'ому щиро бажаю , щоб Ваш журнал і надалі робив таке перетворення не лише з читачами, а й по мож•
ЛИВОСТІ З ВІТЧИЗНЯНИМ КІ НО .
•

•

Оля Ямборко, Львівська область

Ознайомившись із журналом <(Кіно-Театр» минулого року, вирішила, що вивчення кіномистецтва повин
но бути цікавим для мене, оскільки дуже рідко кіно розглядають як вид ми стецтва, так само як мистецт

во образотворче чи музичне.
Тетяна Таранович , Киів
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