Невирішені проблеми вимага
ють прискорення nроцесу рефор

мування, надання йому комплек

. Актуально!

сного

характеру.

На

сьогодні

найбільш прийнятним є послідов
ний nерехід до ринкової системи
господарювання в кінематографії,
яка

АБО ЧИ ЗДІЙСНЮЄ УКРАЇНА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ В КІНО?
Украіни

з гуманітарних питань Валерій Андрійович Смолій.
нова модель, пристосавана до рин

пише до редакціїнашого -журналу: «На

кових умов. Колись nрибугкава га

певно, ні про яку сферу так багато не

лузь перетворилася на збиткову. Ви

говорять з пересторогами, як про ук

робництво фільмів скоротилось у

раїнське кіно. Мова часто зводиться до

разів, а чисельність

одного: «Екрани наших кінотеатрів

на 54%. Кількість глядачів зменши
лася з 1985 no 1997 роки у 85 разів.

повнені насильством, здеградовані
стю». Однак все це зводиться до дема

1О
кіноустановок -

причиною є насамперед те, що в країні

1990 року кожен житель Ук
раїни відвідував кінотеатр більше 15
разів на рік, то в 1997 році - О , 17 раза.
З переданням у 1991 році кінопрока

немає послідовної політики в галузі

ту і кіномережі до комунальної влас

кіно, а, відповідно, і ситуація не

ності було розірвано економічний

змінюєтьсЯ» . На вашу думку, чи мож

ланцюг галузі (виробництво-реаліза

на спростувати це твердження?

ція), ліквідовано державні органи

гогічного ндкопичення слів і тільки,

В.Смолій. Хочу зас покоїти ав
торку зі Львова: держава за вжди оп
ікувалась національним кіномис
тецтвом . Послідовна політика

Якщо до

уnравління кіномережею, втрачено
контроль над кіноnоказом.

Залишений без державної під

в

тримки, реальних джерел фінансу-

галузі кіно є, але їі реалізація зале

вання, законодавчо не захищении,

жить від багатьох чинників . Щоб

вітчизняний кінематограф о nи

читачам було все зрозуміло , дозво

нився за межею виживання .

лю собі екскурс в недалеку історію.

До

v

Міністерство культури і мис

року Україна мала роз

тецтв , Спілка кінематографістів

винену державну систему Іdнема

України , захищаючи інтереси на

то-графії. Щороку на їі п 'яти кіно

ціонального кіномистецтва, ще на

1990

студіях знімалося до

50

повномет

р ажних ігрових , І 2 анімаційних і

500

ко роткометражних фільмів .

Роз галужена кіномережа з

22, 7 ти

початку 1996 року розробили Кон
цепцію збереження і розвитку кіне
матографії, яка передбачала мож
ливі шляхи підтримки галузі кіно .

сяч кіноустановок повністю задо

Зважаючи на те, що реформуван

вольняла потреби населення . Дію

ня кінематографії неможливо за

чий фільмофонд налічував

400

ООО

без печити без відnовідної законо

ко пій вітчизняних і кращих інозем

давчої бази, основну увагу було зо

них фільмів . Кінематографія мала

середжено саме на цьому .

свою проми слов ість і навчальні
заклади. Ця галузь культури пере

прийнято ряд законів і норматив

бувала на повному самозабезпе

них документів стосовно боротьби

ченні . Щорічні валові надходження

з Юно- ,теле-, відеопіратством, захи

від кіно показу складали близько

сту прав авторів і власників кінот

млн . крб., з них 55% надходили
до місцевого бюджету, а 45% - вит-

ворів, організації і фінансування

200

•

За два роки було підготовлено і

виробництва фільмів за рахунок

рачалися на утримання галузІ, у т.ч.

ко-штів державного бюджету,

на виробн ицтво фільмів. Це була ,

жавного регулювання розповсюд

хоч і командно-адмін істративна ,

ження та nрокату фільмів, удоско-

дер

•

але чітко діюча система кінематог

налення

рафічної індустрії.

кіномережею і кінопрокатом, пол

В останні роки , у nеріод форму

структури

уnравлІння

іпшення кінообслуговування насе

1998 року було

з

державну

інвестиціями

підприємців . В результаті мають
бути сформовані сучасна націо 
нальна кіноіндустрія і національ

ний кіноринок.
((Кіно-театр». Чому, маючи такий
творчий потенціал і таких відомих у

<<Кіно-Театр». Авторка зі Львова

заполонили іноземні фільми, вкрай за

поєднувати

підтримку

І

На запитання журналу відповідає віце-прем'єр

має

вання суспільно-економічних від

лення . У січні

прий 

н осин в Україні , єдина державна

система кінематографії була зруй

нято Закон України <<Про кінема
тографію >>. Реалізація положень

нована . При цьому паралельно не

цього Закону дасть можливість до

сформувалася її концеnтуально

сяrти nозитивних змін у галузі.

світі митців як Юрій Іллєнко, Роман

Балаян, В'ячеслав Криштофович, Кіра
Муратова, Михайло Іллєнко, Ната
ля Андрійченко, Олександр Коваль, Во
лодимир Дахно та багато інших, Ук
раїна ніяк не може налагодити кінога
лузь таким чином, щоб вона функціо

нувала, щоб митці різних поколінь

-

режисери, актори, оператори- мог

ли реалізувати себе, створювати
фільми про нашу дійсність, наше ми
нуле, тим самим витісняючи з екранів

зарубіжний непотріб?

В.Смолій. Українська кінемато
графія завжди славилася своїми та

лантами. Фільми Олександра Дов
женка, Ігоря Савченка, Сергія Па

раджанова, Юрія Іллєнка, Леоніда

Бикова, Івана Миколайчука, Кіри
Муратовqї , Олександра Коваля ,
Фелікса Собол єва, Володимира
Дахна, Давида Черкаського попов
нили ска-рбницю світового кіно 
мистецтва , нагороджені призами
найпрестижніших міжнародних

кінофестивалів.
Сьогоднішнє покоління кіно
митців України продовжує кращі
традиції майстрів екрану. З Украї
ною охоче сnівпрацюють зарубіжні
інвестори ,

вкладаючи

кошти

у

вітчизняне кіновиробництво. Не
щодавно створено фільми <<Сnівач

ка Жозефіна ... >> (режисер С. Масло
бойщиков) разом з німецькими
інвесторами, <<Приятель небіжчи 
ка>> (режисер В.Криштофович) ра
зом з французькими кінофірмами,
<< Принцеса на бобах>> (режисер
В . Новак), <<Три історіЇ>> (режисер

К.Муратова) , <<Два місяці, три сон
ЦЯ>> (режисер Р . Балаян) спільно з

російськими
інвесторами.
Ці
фільми і сьогодні формують імідж
•

•

нашої держави в усьому cвtn.
Біда в тому, що економічна скру
та, яку переживає наша держава, не

дає можливості налагодити кінови

робництво в обсягах, які б забезпе
чили

роботою

усіх

провідних

митців різних видів кіномистецтва .

Це дало б можливість задовольни-

О

ти і запити громадян України у тво-

І

рах вітчизняних юностуд1и.

-

•

~

• v

ТЕАТР

«Кіно-Театр>>. Однією з причин за
тяжної економічної кризи украінсь

•

..

-провести реконструкцІЮ юнозатв

діячами можливості і сили впливу кіно
на свідомість глядачів. Інакше не
вкладалися б такі фінансові й інфор
маційні капітали в естраду та шоу
бізнес. Якби роль кіно усвідомлюва
лась, держава домагалася б розумно
го балансу витрат у цих масових ми
стецтвах. Державні діячі, коли за
ходить мова про кіно, трапляється,
посилаються на США, де, мовляв,
держава не підтримує кіно, забуваю
чи чи не відаючи, що США -єдина
країна, де кіно від часу свого народ
ження і донині залишається галуззю
прибутковою і голлівудські фільми,
окупившись у власній країні, надзви
чайно дешево продаються в усіх краї-

для створеЮІЯ комфортних умов гля-

організацій кінематоrрафії, телебачен

ня ІХ для <<домашнього>> ВІДео ;
•

•

•

•

•

дачам, оснащеJ-ШЯ юнотеатрІВ сучас-

ня і відео , затверджує1·ься <<Положен•

.

V

V

ним обладнанням , яке забезпечує

ня про наuюнальнии екраннии час та

високу якість показу фільмів і стерео

його використання суб' єктами кіне

звуковідтворення; стимулювати буд-

матографії і телеорrанізаціям:и>>.

•

•

Для об' єднання зусиль недержав

mництво нових юнотеатральних ком•
•
плексш-мультиплексш за рахунок по-

них інституцій і громадян буде ство

забюджетних коштів;

рено при Міністерстві культури і ми

-

створити базові кінотеатри

стецтв Фонд підтримки національ

-

•

•

центри ВІТчизняного юномистецтва

ної кінематографії для наколичен

і нових форм кінопоказу;

ня і використання коштів різних

-

•

•

використовувати сучаснІ вшео-

проекційні системи для публічного
показу фільмів, де це економічно і
•

•

ТеХНІЧНО ДОЦІЛЬНО , В першу чергу у
о

•

"'

•

•

СlЛЬСЬКІИ МІСЦеВОСТІ.

джерел фінансування.

<<Кіно- Театр» . Ваша оцінка Зако 
ну «Про кінематографію» та оцінка
його дії?
В.Смолій. Закон України << Пр о

<<Кіно- Театр>> . Які конкретні кро

кінематографію>> відповідає основним

самим економzчно

ки зроблені в Україні для підтриман-

напрямкам реформування економіки

підриваючи національних виробників і

ня украІНського кІно в нових економr-

тим

•

здійснюючи ідеологічну експансію.
В.Смолій. Як ви вже зрозуміли,
•

•

•

якоюсь мІрою я ВІДПОВІВ

•

1 на третє

•

••

•

і культури нашої держави . Він врахо•

чних умовах?

•

вує досвщ розвинених юнематогра -

В.Смолій. На засіданні Кабінету

фічних країн Європи (Франції ,

Міністрів неодноразово розглядались

Німеччини, Італіl), а також постсоці

запитання. Державні діячі ус відом

питання про сучаснии стан в1тчизня-

люють роль кіномистецтва на фор

ної кінематографії і шляхи їі розвит

досвщ у виведеннІ з кризи нацюналь-

мування світогляду громадян Украї

ку. Конкретні положення викладені
в постанові Кабінету Міністрів від 9
червня 1997 року N2S6З <<Про струк

них кінематографій (Польща, Угор

ни. Ми цсі виховувались на кращих
вітчизняних фільмах. Юно

спіль

-

на любов усіх поколінь.

України << Про кінематографію>> сис
тему захисту національного фільму
..

систему

1

..

державно1

V

.

пІдтримки

вітчизняної кінематографії.

Міністерство культури і мистецтв
та Спілка кінематографістів України
у березні 1997 року розробили, а Ка
бінет Міністрів України затвердив
конкретну Програму структурної пе
ребудови галузі кінематографії Украї
ни .

Основна мета цієї Програми по
лягає в тому, щоб по державному і з
кінематографії розпорядитися вели-

.

.

алістичних країн , які мають певний
•

•

•

щина, Словаччина, Росія).

Як уже зазначалось раніше, За•

•

кон дає можливІсть захистити нацю -

графії>>, про яку я щойно згадував.

нальнии екр аннии простІр вщ засил-

На виконання Закону України
<< Про кінематографію» Кабінет
Міністрів затвердив положення
<< Про державну підтримку націо
нальних фільмів у продюсерській си
стемі>>. Основною формою фінансо
вої підтримки національного фільму
є державне замовлення. Програма
фільмів, що створюються задержав

ля дешевої в усіх вимірах зарубіж-

ним замовленням, формується на

майбутнє фахівців різних кінемато

конкурсній

основі згідно з пропо-

графічних професій. Сьогодні потре

•
•
зицtєю продюсерІв у порядку, виз-

ба глядачів у національних фільмах

наченому Мінкультури .

не падає , а зростає. Не дивлячись на

урахуванням потреб вітчизняної

...

•

турну перебудову в галузі кінемато

Саме тому передбачено в Законі

Стратегія фінансового забезпечен
ня галузі кінематографії, їі самодос•

-

••

V

•

•

•

• ••

•

•

но1 юновtдеопродукцн та ruдтрима-

ти вітqизняне кіновиробництво .

<<Кіно- Театр>> . Уявімо, що ми випускники кінофакультету зі спе
ціальності кінорежисура або кіноопе
раторське мистецтво. Які в нас пер 

спективи щодо праці?
В. Смолій. Я оптимістично оцінюю

•

•

•

те, що зменшилось вщвщування юно•

•

•

•

•

театрІВ, ЯК ЗаСВЩЧИЛИ СОЦlОЛОПЧJ-U ДО-

слідження, кінофільм- найпопуляр-

1 матерІальними

татноСТІ повинна , в першучерту, спи-

цінностями, набутими в попередні

ратися на всебічний розвиток Юнові

н1шии серед теле-

роки , уникнути перепрофілювання,

деопідприємницької діяльності. Бюд

Отже, налагодження систем вігmзня

неза конного використання, а часом

жетна фінансова підтримка має на

ного кіно- теле- відеоринку забезпе

1 незаконноt приватизацн велико1

даватися на часткове утримання на

чить, на мій погляд, зростання обсягів

кількості закладів кіно (підприємств,

ціональних закладів кінематографії,

виробництва національних ф.ільмів, а

че з ним

маином

.

••.

о.

.

.

••

.

.

•

V

..
к1нотеатрш, кІноустановок І навпь

утримання Національного центру

О1Же

державного фільмофонду) .

Олександра Довженка (Державний

кінофакультету.

фонд фільмів), підготовку кадрів, ча-

•

1

•

вtдеопрограм .

•

•

1працема

випускниюв

на державних кІностудІЯх, визначає

оснащення та державне замовлення

«Кіно- Театр>. Що б ви хотіли поба
жати читачам журналу <<Кіно- Театр»?
В.Смолій. Насамперед, щиро дя-

перспективні технічні бази кінови

на виробництво національних філь

кую редакин журналу за надану

Програма передбачає реструкту
ризацію матеріально-технічної бази
•

•

•

•

сткове rnвестування технІчного пере -

...

•

•

мів , зокрема, для дітей та юнацтва.

МОЖЛИВіСТЬ ПОСПІЛкуваТИСЯ З шану -

ПІдтримка у переоснащеннІ сучас-

Фінансування виробництва фільмів

ВалЬНИКаМИ кіномистецтва і Вашо 

ною технікою і обладнанням.

з державного бюджету має відбувати

го журналу.

робництва , яким буде надаватися
•

•

Щ одо кіномережі і кінопрокату
передбачено :
-удосконалити

-

.

кого кіно є недооцінка державними

нах свzту,

І

Задля сгворення умовдля нарощен

ченІ-в, в юнотеатрах, розповсюджен-

ня обстів виробництва національних
фільмів, врегулювання стосунків

•

о

•

•

правовІ

•

1

еко

ся на конкурсній основі з викорис

Хочу побажати всім читачам жур

танням <<ДОПОВНlОЮЧИХ грантіВ>>. Дер-

налу << Кіно-Театр>> щастя, здоров'я,

жава у своtх партнерських стосунках

процвітання нашої держави, благо

..

•

номічні заходи боротьби з кіно-,

з ІНвесторами nовинна гарантувати

получчя і насолоди від пере гл яду

теле-, відеопіратством , виробити

стабільне виділення коштів в обсягах,

вітqизняних фільмів.

умови пока зу фільмів на телеба-

передбачених на ці цілі.

ТЕАТР
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