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В канун съезда кинематографисты Украины не только заинтересованно и страстно
обсуждают сложившуюся в нашем кинематографе грустную ситуацию, но и
активно  ищут наиболее действенных путей выхода из нее. Очень актуальной и
принципиальной оказалась, в частности, дискуссия вокруг недавних предложений
члена Правления НСКУ Людмилы Горделадзе, в самой сути которых можно было
уловить как, с одной стороны, заметный крен в сторону исключительной
коммерциализации всей жизни Союза, а с другой стороны –  поддержку тем
течениям,  что направлены на ликвидацию отделений и секций Союза в регионах
страны.

  

Поскольку эти вопросы, весьма вероятно, будут подняты на съезде – мы
предлагаем ознакомиться с мнениями коллег по этому поводу, опубликованными на
официальном сайте НСКУ.

  

  

  
    1. 1. Ми не проти підприємницької діяльності, але не замість творчої  
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Реакція Дніпропетровського осередку Національної спілки кінематографістів
України на статтю Людмили Горделадзе «Як нам осучаснити НСКУ?»…

Голові Національної спілки кінематографістів України
 Тримбачу С.В.

  

 Шановний Сергію Васильовичу!

 Зараз, коли наша спілка готується до свого чергового з’їзду, вважаю надзвичайно
важливим небайдуже ставлення кожного нашого колеги до подальших шляхів розвитку
нашої професійної творчої організації.

 Від імені моїх колег по осередку велике спасибі Вам за те, що ініціювали зустріч і
розмову представників різних творчих спілок: у нас багато схожих проблем, ми всі
намагаємось долати виклики часу, і від того, як ми спільно будемо взаємодіяти, багато в
чому залежить наш подальший розвиток. Віримо, що саме спільні дії – це фундамент для
побудови громадянського суспільства. Підтримуємо Вашу постійну принципову позицію
щодо збереження професійної еліти кіно, щодо надання можливості знімати за державні
кошти кіно тим, хто вміє творити «молекулу художності» і не раз дарував нам зустріч із
справжнім мистецтвом. Ваші думки, щодо допомоги нашій молоді в її становленні теж
поділяємо. Молодим у нас є у кого вчитись. У той же час нас не може не турбувати
загравання з молодими паростками кінематографу, деякі з яких іноді, на жаль, гублять
відчуття єдності та корпоративної відповідальності за долю українського кіно як
мистецтва. Велика подяка Вам за ті численні добрі справи, які Ви ініціюєте і підтримуєте
на посаді Голови нашої рідної спілки і подальших успіхів в роботі.

 Усвідомлення необхідності продовжувати копітку роботу наших попередників щодо
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становлення і підтримки високого авторитету НСКУ спонукає моїх колег уважно
слідкувати за виступами у пресі, за публікаціями на нашому сайті, активно обговорювати
пропоновані зміни до Статуту. Тож підтримку висловлюємо нашому колезі – члену
Правління спілки, відомому кінознавцю Олександру Рутковському, який поділився з нами
своїми думками про актуальність збереження Спілки на сайті, про позитивну оцінку
результативних кроків керівництва спілки за останні 4 роки.

 У той же час хвилюють думки члена Правління Людмили Горделадзе, яка за головне в
житті Спілки бере її фінансовий стан і, на наш погляд, довільно трактує окремі
положення законодавчої бази щодо функціонування громадських організацій. Пані
Людмила забуває, що ми не просто спілка (організація що названа спілкою), а ми творча
спілка, основним напрямком для якої є розвиток і підтримка творчої діяльності, а не
фінансовий прибуток. Категорично не згодні з введенням якихось посад типу
Генерального директора спілки, з пропозицією щодо перетворення спілки, Будинку кіно,
які є осередками духовності, у «заклад» з підприємницькою діяльністю. Дивує, що пані
Людмила – активний учасник засідань Правління НСКУ – лише зараз та ще й через
публікацію на сайті дорікає керівництву спілки: «керівний склад штатного персоналу
НСКУ виявив класичний консерватизм і пасивний спротив до критики і нововведень, які
пропонувала «робоча група», - навіть необхідну інформацію з економічних питань на
запити отримувати не вдавалося»
(коментуючи свою роботу, коли вона за рішенням Пленуму Правління НСКУ від
03.03.2010 р. працювала як член «робочої групи із законодавчих, майнових та
економічних питань»). На жодному із засідань Правління НСКУ ці питання не
піднімались, в той час як порядок денний завжди відкритий для доповнень.

 Насторожує, що пані Людмила пропонує нам керуватись, як вона зазначає, «галузевим
ЗУ «Про кінематографію» та іншим законодавством, що регулює підприємницьку
діяльність, з урахуванням наявних основних засобів, а також можливостей в законний
спосіб додатково отримати необхідні матеріальні ресурси, – пропоную організувати
підприємницьку діяльність в Будинку кіно, як єдиному майновому комплексі». Ми не
проти підприємницької діяльності, але не замість творчої. Це звужує як розмаїту
діяльність спілки, так і її роль в житті суспільства.

 І наостанок, дивним є трактовка принципу «вільного вибору території діяльності» (ст.3
Закону України «Про громадські об’єднання»). На погляд пані Людмили Горделадзе, «це
означає, що відділення і осередки поза Києвом вже не є обов’язковими (правда, при
цьому можна втратити загальноукраїнський статус – про це варто подумати)». 
 То що ж, пані Людмило, двом відділенням і 18-ти осередкам Спілки треба як героєві
Ф.Шіллера сказати «Мавр зробив свою справу. Мавр може йти»?

Від імені Дніпропетровського
 осередку НСКУ 

 В.Слобода
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    1. 2. «Як і куди рухатись далі» дозвольте вирішувати спілчанам  

  

15.04.2013 | Публікації

  

  

Івано-Франківський осередок Національної спілки кінематографістів України
відреагував на статтю Людмили Горделадзе «Як нам осучаснити НСКУ?»…

Шановна п. Людмило!

 Івано-Франківський осередок НСКУ уважно ознайомився з Вашими пропозиціями щодо
діяльності НСКУ. З цього приводу пропонуємо Вашій увазі наші думки та пропопозиції
стосовно Вашої публікації «Як нам осучаснити НСКУ?»:

 По-перше: категорично заперечуємо Вам, шановна п. Людмило, в тому, що, як Ви
зазначаєте: «солідний вік (Спілки) та набутий досвід є гальмом в оновленні,
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реформуванні, прогресі, діалектично-детермінованому русі вперед». На наш погляд, така
думка не має під собою ніякого підґрунтя, оскільки це й надало можливість вистояти
Спілці і обрати єдино правильний шлях в цей непростий для українського кінематографа
час…

 По-друге: Вам, шановна п. Людмило, в особі члена Правління НСКУ та однієї з осіб
єдиної команди НСКУ не личити у такий спосіб дискутувати на теми, що мали б
вирішуватись та узгоджуватися в робочому порядку на засіданнях Правління НСКУ. Такі
методи «самореалізації» вже устаріли, хоча в нашому заполітикованому суспільстві вони,
на жаль, ще руйнують добро…

 По-третє: перебуваючи на посаді директора кінотеатру «Жовтень», Ви, напевно, п.
Людмило, забули про те, що НСКУ не обмежується тільки Києвом. Широке розгалуження
осередків по всій Україні осучаснюють та змінюють НСКУ вже здавна… Вражає око
з-поміж багатьох Ваших міркувань ще й те, що Ваша пропозиція впровадження нової
адміністративної одиниці (генерального директора Спілки) аж ніяк не вирішить питання
долі Спілки, її перспективи – а тільки призведе до суперечностей та чергових труднощів.
До того ж Ваша пропозиція, п. Людмило, з Ваших слів: «як і куди рухатись далі»
дозвольте вирішувати спілчанам, нам з Вами, іншим – спільно, всупереч марнослівству та
тим особам, хто запрограмовнаний кимось на негатив…

4 квітня 2013

 З повагою та за дорученням –
 голова Івано-Франківського
 осередку НСКУ

 Ю. Яковина
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