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ХІІ пленум Правління НСКУ: підсумки роботи Спілки та теперішня   ситуація з кіновиробництвом

  
    

 

  
    

23 травня в Будинку кіно відбувся ХІІ пленум Правління       Національної спілки кінематографістів України.

 Було підбито підсумки діяльності       НСКУ, її Одеського і Кримського відділень та       осередків за останні роки. Зокрема, про роботу профільних комісій, створених при       секретаріаті Правління НСКУ розповів голова Спілки Сергій Тримбач.       Ярослав Лупій розповів про діяльність Одеського відділення НСКУ та їх       боротьбу за збереження Одеської кіностудії – пріоритетним напрямком       боротьби Ярослав Лупій відзначив повернення       кіностудії державі і завершення невдалого       експерименту новітніх акціонерів по відродженню української       кінематографії. Голова Координаційної ради осередків та відділень НСКУ       Валентина Слобода доповіла про діяльність регіональних осередків НСКУ.       Серед проблем вона відзначила відсутність фінансування та інформаційний       голод, який, втім, поступово втамовується внаслідок створення 2010 року       Координаційної ради. Пані Слобода відзначила позитивні моменти у роботі       цієї ради – посилення соціального захисту, пожвавлення пропаганди творчих       здобутків членів Спілки.

 Було обговорено стан виконання програми виробництва та розповсюдження       фільмів на 2012-2013 рр. Напередодні третього конкурсу кінопроектів       Державного агентства з питань кіно, недофінансованою лишається низка       проетктів-переможців ще першого конкурсу. 

Про ситуацію на державних кіностудіях доповіли їх представники. Олександр Кіктєв, заступник директора кіностудії ім. О.Довженка,       відзначив, що наразі закінчується робота над картиною Олександра Ігнатуші       «Мамо, я льотчика люблю». Складна ситуація з дебютом Дмитра       Мойсеєва «Такі красиві люди»  – було       профінансовано лише підготовчий етап (недофінансировано близько 6 млн грн.). Документальна стрічка 
Дмитра       Сухолиткого-Собчука «Красна маланка» , за словами пана Кіктєва,       зараз перебуває на стадії монтажно-тонувального періоду. Короткометражний       фільм Максима Буйніцікі «Метелик» наразі зданий і є єдиною повністю       закінченою кінокартиною за 2012 рік, навколо якої, між іншим, 
уже спричинився скандал . Проблема       у відсутності фінансування.

 Наталя Шевчук посіла директорське крісло «Укркінохроніки» у вересні 2011       року. До кінця року студія завершила роботу над трьома з п’яти       незавершених ще з 2008 року проектами. У роботі залишаються дві картини – художня стрічка «Пісня Ґалаґана» Олекси Росича , зйомки якої мають невдовзі розпочатися, та документальна стрічка,       що має бути повністю знята на кіноплівку «…І знову я лечу до сонця»       режисера Павла Фаренюка. Також, від січня цього року, ведеться робота над       створенням кінолітопису, що складатиметься з 24 сюжетів, на сьогодні з       яких знято і здано 5, хоча фінансування закладеного у плані виробництва       на студію ще не надходило.

 Данило       Вулицький є директором Національної кінематеки України («Київнаукфільм»)       від 7 травня цього року. За його словами, зараз на студії запущено       трисерійну картину Віктора Олендера про видатного актора Костя Степанкова.       Пан Вулицький поскаржився на тягар попередніх боргів студії перед податковою міліцією, що тепер       блокує
повноцінну її роботу – ця проблема більшою чи меншою мірою зараз       спільна для всіх
державних кіностудій .

 Володимир Сакун, директор кіностудії       «Укранімафільм» розповів, що зараз студія працює на трьома кінопроектами,       два з яких наразі законсервовано через брак фінансування.

 Заслухавши та обговоривши доповіді, пленум ухвалив у цілому схвалити       діяльність керівництва НСКУ впродовж звітного періоду, відзначити       позитивні зрушення, що сталися в роботі відділень та осередків НСКУ, і       наголосив, що особливої підтримки заслуговує Кримське відділення НСКУ в       його боротьбі за відродження Ялтинської кіностудії. Пленум схвалив       діяльність Координаційної ради відділень та осередків

Пленум підтримав клопотання Одеського відділення Спілки       кінематографістів і Одеської кіностудії про недоцільність встановлення антихудожнього пам’ятника Володимиру Висоцькому  перед кіностудією.
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ХІІ пленум Правління Національної спілки кінематографістів України

Також       з-поміж рішень пленуму:
 • Зобов’язати секретаріат Правління, керівництво гільдій та асоціації,       робочих та законодавчих груп з майнових та економічних питань виробити       концепцію реформування роботи підрозділів НСКУ з метою радикального       поліпшення фінансово-економічного стану та досягнення фінансової       стабільності. Зокрема, передбачити скорочення штатного розкладу у       підрозділах НСКУ. 
 • Приймальній комісії доручено посилити вимоги до відбору кандидатів у       члени Спілки.

 Заслухавши та обговоривши інформацію Державного агентства України з       питань кіно та директорів державних кіностудій щодо реалізації програми       виробництва фільмів у 2012-13 рр. пленум відзначив наявність певних       позитивних зрушень у царині кіновиробництва. Разом з тим пленум       відзначає, що реалізація державної програми наштовхується на серйозні       проблеми, пов’язані як з невирішеністю ряду організаційних питань, так і       з суттєвим недофінансуванням проектів,       що стали переможцями першого та другого конкурсів кінопроектів. 

 Правлінню НСКУ доручено направити листа до Міністерства фінансів України       щодо прискорення фінансування кінопроектів, затверджених у грудні 2012       року.

 Пленум констатував, що неодноразові звернення Спілки до керівництва       держави, уряду, стосовно необхідності вироблення комплексної програми       реформування галузі, справді позитивних результатів наразі немає. 

 Відзначено, що ситуація закликає до вироблення програми реформування сфери       кінематографії з урахуванням усього комплексу виробництва, поширення та       прокату фільмів. Секретаріату правління до 1 липня 2012 р. доручено       виробити пакет пропозицій щодо реформування галузі та подати його на       розгляд уряду. Також Спілка кінематографістів має встановити зв’язки з       недавно утвореною «Українською Кіно-Асоціацією» , зокрема, в       частині розробки документів щодо реформування кіногалузі.

 Кінорежисер Володимир Савельєв подав заяву про вихід зі Спілки       кінематографістів, проте сам на пленум не з’явився, тому розгляд її       відкладено до наступного пленуму. Нагадаємо, що Володимир       Савельєв, Олександр Муратов та Микола
Ільїнський активно виказують       недовіру як голові Державного агентства з питань
кіно Катерині Копиловій,       так і результатам конкурсів кінопроектів, проведених
агентством .

 Завершився пленум затвердженням нового макету       членських білетів НСКУ – замість старих посвідчень спілчанці тепер       матимуть сучасні пластикові картки.

  
      

Одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины
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