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рити с.воє кіно Володимиром До

вtтчизfІянии дІагноз: нема у нас

ють ·а:росе'ФЛФ:г.і~~н~·й :, rр.ун:<іf,;з роз

щу~ом, від соціального р·епор

сцf!наристів, режисе-рів, .опера

коnок .це.н~нерJаїМй,

тажу• Віталія Каnранова до пошу.ків ~агадкової, але вJtасн.ої
інтонації Миколою Резником,
€:вГеном
іКролевським, від доб•
ротнйх кадрів .ВалеріЯ Сива:ка в
екранізаВ,й' · Платонова до жар-

торів, акторів, композ--иторів·...

Пот-іМ: .ця арХ:еолоrlч•нfЗ!: ~нек~~
диціяі»· п:р·осіваєтЬ'і~~·· і., вре·Щ-гі

Про майбутАє фестивал:ю?

р е~ш т , · з>а JHifШ а~ю т ~~с·я, Д'.р,N;) н і ,

Хочеться

сиодіва.ти<:;я на

інкьл.и мікроЄІ<ФІі1і'Чі:wі чe,pef~Iittи,

відродження нащог.о кіно .. Щоб
для нього феетиваль одніЄ:і йочі
був замалим, неадеквата:им за

уламки. Ко-мt1J;'.ют·е;~: девr·е<р;Ф.з .

по11ім підказує л·ю~и1Ііі, як. ~ме

можна згад~ти

масштабом і кількістю ~аш:йх
фільмів.
А поки що, звертаючись до

бодай частину імен минулорічно

першого імпуJ.І·ьсу, з якого фес

ного, аби В0Н'И З~.ЇПИЛ.І.'і.СЯ··В.:· ЗіМ
фору, в жертов:Н!ИК. І1ро· а~.фе

го· фестИвалю - .Микола Ков·а
ленко, Юлія Л~зар.е:вська, Олек
сандра Хребто~а.. Максим Пап·ер
ник, Євген Паши.н, Олександр

т-иваль

ри

•

••

•

Тl ·ВЛИВ'Оl

•

V

' ••

аНtМаЦ1ИН01

. дрИТЧl
•

Ві~ктора Видиша .. .
Як ба11Jимо, ПJ~ізвищ немало в
• u

•

щи статтІ, а щ~

.

Бубнов, Сергій Альошечкін , Ка

терина Степанкова, Георгій
Фомін , Валентин Мельниченко ...
Майже нікого з них не зуст
рінете в титрах ігрового повно-

..

у

rючався,

можу

ще

раз

<<Відкриту ніч'> не цікавить
конвеєр - ефірний, відеокаеет
ний, фестивальний . Наша . увага

нот.о · ЦІgр,у,

ДІО~1Г'О

Д~'М'~Є:, . 3

їх треба . сJ,<ласт.и один дь· О.д

-не :·знаю ;

.а

' Же· рто· sн .ик

жалісно ро~битий на друЗ:~И.
<< ВідІ<рит~., ні·ч » ирацюе З ; без
цінними череп:rоамй~. «В'ідкри.т-а
'

.

юч >
>

V

nр<;>пр,ну-є

муз-еи.н'е_,. ~ета~в·-

прикута до кіно., я.ке практично

ле.ння до фільму, ел1~з·оду : осо

позбавлене права на власний

би,єтост·і ми11ця·;
.

екран, на. тиражування. <<Відкри•

та

кого фільму.

дентш , Ізольованих вщ глядача,

НІЧ '>
•

нув, але не з любові до етикету,

l:t!i '· фрагменти 1.:к:у:ль:rур

ві тчизнявото кіно c.ьoro:D,~Hi· 16ез

сказати :

метражного сучасного украшсь-

Uей перелік я, може, і затяг

гл,я.дає

т.оflІнами.

-

це

шанс

•

для

сту-

•

для кінематографістів, які відлу
чені від своєї професії.

а у відповідь на наш улюблений

Поба>каймо O;ZtИH ОдJіОМу ус,-

•

•

шху,

u

'11

спощваи,мося

"

1. · пр·ацюимо

..

на нього

Михайло Іллєн.кQ, ар'm
дирек·mор кінофестивалю

Кажуть, є музеї, які купу-

~віід.криmа Н-іч•.
•

Венеція'98

worth ~> Варрену Бетті. Кращими

зарубіжний фільм у

акторами року були визнані Сен

Куросава удостоювався цієї наго

Пенн і Катрін Деньов.

роди двічі). Разом з тим , успіх

І талійський фільм про двох

За матеріаламн

CNN

влаштувати

своє

арену, хоча на ба:гьківІ.І.J.ИНі режи-

життя

.

у повоєнному Туріні дістав Зо
лотого Лева - головну нагоро
ду 55-ого, найстарішого у світі
кінофестивалю . <<Як ми смія

лись'> Джанні Амеліо за стилі

Не стало майстра

6 вересня

199·8 року в То
88 років помер

з іДокументальних фільмів американського

(1943~1993)

•

го неореатзму , а також до ква-

Ue

.

незалежного юно .

стало несподіванкою для ба

фільмів . Куросава належав до

тендентами були << Чорний кіт ,

начали мистецтво кіно рО-х

•

•

режисерІВ ,

•

ЯКІ

ВИЗ-

-

60-х років .
Міжнародне визнання Куросаві

приніс фільм << Расьомон •>

(1950),

тераном кіно Етторе Скола при

зібравши престижні західні наго

суднло

роди : Золотого Лева у Венеці'і у

першому

за

нову

ци

(<< Мій Срібний Ведмідь з Берлі
на

почувається дуже

.

1951

•

горському

мама •>

-

сеш ,

де

році та Оскара за кращий

часто

у

критикуаали

за

ио.го

<<західні;сть>>. Справді, чим. ал о
фільмів Курасави - японська .ре.
..
.
... .

дакщя

класично!

захщно1 ЛІтера-

тури (в тому числі російс.ької,
якою він особли.sо захоплюв_ався) .
Курасава працював у рамках
мелодраматичного

жанру ,. однак

це не повинн.Q звучати образ

ливо. Він мав чудесний дар обу

лагороджувати

.
юколи
ни

•

• ••

~вичаию

емощ1,
'

не nотрапляючи на МІJЦ-І-

банального. Куро.сава був
u

ее риозним
u

маистром

•

І

митцем,

великим
•

великим гумаНІстом .

<<Хлоп'яче серце і ду~ геНія~ так <;казав про нього Хісамі Ага
ва, актор його останніх фільмів .

Кореспондент «Кіно-Театру».

самотньо

в сервантІ у маленькому чорноживе

Ювіляр з козацьким оселедцем

моя

сказав Кустуріца, дя-

•

V

Одинадцят-ого жовтня в Бу

зворушл.ивІШии моме:нт цьQго

ринку •>). Відкрився фестиваль
(З-го вересня) пошануванням

динку кіно відбувся творчий веqір

вечоранастав тоді., колидожіно

Золотими Левами польського ре
жисера Анджея Вайди та іта
лійської зірки Софі Лорен - з а

України Костянтина Стеnанко
ва. Ювіляр на сцені виглядав до

родну пісню <<Їхав коз-ак заДу

сить ефектно з козацьким оселед

най>>, J;Іриеднався прекрасний ,

визначні заслуги в кіно , а зак

цем - прибув на вечір зі зйомок

СОКОВИТИЙ ГОЛОС ювіляра. Жаль
тільки, що замість книги·, аб'о
бодай інформаційних матеріалів

куючи

рився

•

журІ

( 13-го

за

<< маленьку

тва-

вересня) несподі

ваним присудженням ще одно 

го пошанувального Лева амери~
канському

-

28

ПОКОЛІННЯ

ганську казку Срібного Лева

І

складають

гатьох , о с кільки головними пре

білий кіт•> Еміра Кустуріци та
<< Князь осені >> Еріка Ромера .
Журі на чолі з італійським ве

о

сера

кі· о у віці
японський режисер Акіра Ку~
ро с ава . Творчий доробок його
п ' ятдесятирічно.ї кіно-кар ' єри

стикою близький до італійсько-

(<Расьомона» означав вихід япон
ського кінематографа на світову

сіцілійських братів , що намага
ються

(до речі,

1952

продю с еру

акто.ру,

свого

режисеру

•

1

останнього

фільму-політичної сатири

<<Bul-

•

юноактора, народного артиста

фільму. Звучало дуже багато
вітань (навіть після закінчення
•

вечора на сценІ вишикувалась
•

чих голосів тріо <~Золоті кто чі.>>,
які виконували українську на

про кіноактора у вест.Ибю.Jtі про

черга бажаючих особисто при-

давали фірмову горілку пjд на

вітати актора)- від колег, від офі

звою «Степанков>>.

ційних осіб, від студентів. Най-

.

.

Кореспондент «Кіно-Театру».
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