
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ – НАШ!

27 сентября 2015

Еще одним солидным призом пополнилась коллекция фестивальных наград наших
земляков. На Международном фестивале экранных искусств «Днепр-синема»
лучшей работой в номинации «Игровое кино для детей» признана лента одесситки
Лилии Солдатенко «Волшебные истории. Эликсир доброты», успевшая к этому
времени завоевать признание уже на многих престижных профессиональных
форумах. 

  

Поздравляем от души победительницу – режиссера Лилию Солдатенко и ждем от
нее новых фильмов, а значит – и новых успехов!
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З 23 по 25 вересня 2015 року у Дніпропетровську відбувся Міжнародний фестивальекранних мистецтв «Дніпро-сінема» імені Данила Сахненка, основні заходи якогопроходили у приміщенні Будинку мистецтв. Фестиваль проводиться з 2004 рокуДніпропетровською міською радою спільно з Дніпропетровським осередкомНаціональної спілки кінематографістів України під патронатом Національної спілкикінематографістів України.Фестиваль носить ім’я одного із фундаторів українського кіно, оператора і режисера зКатеринослава Данила Сахненка, 140-а річниця від дня народження якого відзначаєтьсяцього року. У програмі фестивалю були проведені ювілейний вечір та прем’єра фільму«Данило Сахненко» Ігоря Родіонова в одному із залів кінотеатру «Мультиплекс». На цьогорічний фестиваль було подано 158 творчих екранних робіт у різних номінаціях.Конкурсну програму оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли відомийукраїнський кінорежисер, народний артист України Ярослав Лупій (Одеса), українськийкінокритик, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України ім. О.Довженка Сергій Тримбач, декан факультету кіно-, телемистецтва Харківської академіїкультури, професор Зоя Алфьорова, заслужений діяч мистецтв Володимир Мазур,кінооператор Національної кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка ВолодимирАнісімов та кінознавець, секретар Правління НСКУ Валентина Слобода.Глядачі змогли переглянути фільми кінематографістів Києва та Одеси, Черкас таІвано-Франківська, Кіровограда та Херсона, Запоріжжя, Луцька, Вінниці, Коломиї,Чернігова, Львова, Харкова, Чернівців, а також Росії, Італії, Чорногорії, Болгарії.

На фото: народний артист України Ярослав Лупій веде засідання журіУ програмі фестивалю студенти Національного державного університету ім. О. Гончаразмогли зустрітися з довженкознавцем, упорядником цілого ряду видань про ОлександраДовженка, заслуженим діячем мистецтв України, головою Національної спілкикінематографістів України Сергієм Тримбачем. Тенденції та проблеми у розвитку українського кінематографу були обговорені під час«Круглого столу» учасників фестивалю. Про фестивалі кіно «Полтава-док» та «Пілігрім»розповіли їх фундатори Олександр Калашник (м. Полтава) та В’ячеслав Майборода (м.Житомир). Учасницею фестивалю із Івано-Франківська Марією Вайно бувпрезентований її новий навчальний посібник з кінодраматургії. Члени журі поділилисьсвоїми враженнями та порадами з авторами творчих робіт.Кращими творчими роботами журі визнало:    -  у номінації «Ігрове кіно» – фільм Марини Артеменко «Не менше 50 кг» (м. Київ),    -  у номінації «Документальне кіно» – фільм Миколи Загороднього «Втрачений рай»(м. Хмільник),    -  у номінації «Просвітницьке кіно» – двосерійний телефільм «Три літа ТарасаШевченка» (реж. Н.Іванченко та Д. Старіков, м. Полтава),    -  у номінації «Кліп» – кліп телеканалу ICTV «Дорогий гість» (реж. П. Лісовенко),    -  у номінації «Мультиплікація» – фільм «Червоний м’яч» (студія КіТ «На долоні», м.Львів).Визначено також кращий фільм для дітей – це повнометражний музичний фільм «Волшебные истории. Эликсир доброты»(реж. Лілія Солдатенко, м. Одеса).Чарівні історії: Еліксир добра (2015) (український трейлер)Серед дитячих робіт нагороджені фільми: «Мы вас ждем!» («Веснянка», м.Дніпропетровськ), «Храм у Верхніх Петрівцях» («Фокус», Чернівецька обл.), «Вікторія»(«Ракурс», м. Верхньодніпровськ) та «Давай полетаем» («Юніон-TV, м. Павлоград).За матеріалами НСКУ.
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