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ПЛЕМ’Я
ПЛЕМЯ
THE TRIBE

Кримінальна драма
Україна / 2014 / 130 хв.
Режисер-постановник і автор сценарію: Мирослав Слабошпицький 
Оператор-постановник: Валентин Васянович 
Звукорежисер: Сергій Степанський 
Художники-постановники: Владлен Одуденко, Олена Гресь 
Продюсери: Валентин Васянович, Олена Слабошпицька, Ія Мислицька 
В ролях: Григорій Фесенко, Яна Новикова, Роза Бабій, Олександр Дзядевич, Ярослав 
Білецький, Іван Тишко, Олександр Осадчий, Олександр Сидельніков

- Номінація на «Золоту камеру» Каннського МКФ 
- Тиждень критики Каннського кінофестивалю 2014: Гран-прі Nespresso, премія France 4 

Visionary Award, грант Gan Foundation Support for Distribution 
- Гран-прі фестивалю «Дзеркало» ім. Андрія Тарковського 
- Спеціальна подія 49-го МКФ в Карлових Варах 
- Гран-прі та приз FIPRESCI фестивалю «Золотий Абрикос» (Вірменія) 
- Приз за Найкращий фільм програми «Зустрічі і паралелі» Фестивалю європейського 

фільму Паліч (Сербія)

Головний герой фільму, Сергій, потрапляє в спеціалізований інтернат для людей із 
вадами слуху, де існує кримінальна організація, Плем'я. Він намагається зайняти 
своє місце в ієрархії школи і бере участь у кількох пограбуваннях. Коли Сергій 
закохується в Анну, одну з наложниць Наглядача, йому доводиться порушити 
неписані закони племені.



МІЖНАРОДНА ПРЕСА

«Глибокий, незвичайний і дуже оригінальний фільм» 
The Hollywood Reporter 

«Найбільш дивовижний, винахідливий і тривожний фільм, який я бачив цьогоріч у 
Каннах» 
Filmcomment 

«Відчайдушно оригінальний кінотрюк»
Variety 

«Ексцентричний, турбуючий, видатний фільм» 
Indiewire 

«Захоплюючий, безкомпромісний удар і визначне кінематографічне досягнення»
The Times 

«У фільмі є гумор і жорстокість, секс і насильство, а понад усе - лякаюча, люта 

енергія, яка не потребує слів»
Афиша Воздух



МИРОСЛАВ СЛАБОШПИЦЬКИЙ - режисер, оператор, продюсер

Народився в 1974 році, в Києві. Слабошпицький 
закінчив Київський національний університет театру, 
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого за 
фахом «режисер кіно і телебачення». Працював 
репортером кримінальної хроніки, писав сценарії для 
кіно і телебачення. Працював на кіностудіях у Києві 
(Кіностудія імені О. Довженка) і в Санкт-Петербурзі 
(Ленфільм). Його другий фільм «Діагноз» був 
номінований на Золотого ведмедя. Його наступний 
короткометражний фільм «Глухота» був також 
відібраний до конкурсної програми Берлінале. 
Восени 2010 року Слабошпицький отримав грант на 
розробку свого першого повнометражного 
художнього фільму «Плем'я» від фонду Хуберта 
Балса Роттердамського міжнародного 
кінофестивалю.
У 2012 році Мирослав став лауреатом Срібного 
леопарда в конкурсній програмі «Леопарди 

майбутнього» кінофестивалю в Локарно за фільм «Ядерні відходи». Цей же фільм в 
2013 році був номінований на премію Європейської кіноакадемії. Слабошпицький - 
член Європейської кіноакадемії з 2013 року. 

ФІЛЬМОГРАФІЯ 
1995 Охоронець (дипломна робота) 
2006 Інцидент (короткометражний) 
2009 Діагноз (короткометражний) 
2010 Глухота (короткометражний) 
2012 Ядерні відходи (короткометражний) 
2014 Плем'я (повнометражний)



МИРОСЛАВ СЛАБОШПИЦЬКИЙ:

«Зняти омаж німому кіно було моєю давньою мрією. Зробити фільм, який був би 

зрозумілим без вимовленого вголос слова. Я не думав про те, щоб зняти якесь 

європейське "екзистенціальне" кіно, в якому герої будуть мовчати пів-фільму. І, крім 

того, в німому кіно актори не мовчали. Вони дуже активно спілкувались за допомогою 

міміки і мови тіла. Вони могли донести емоції і почуття без єдиної репліки. 

Невипадково більшість німого кіго беруть свій початок у пантомімі. Саме тому я 

завжди хотів зняти фільм про життя глухонімих. Без усних слів, закадрового голосу і 

субтитрів. І з справжніми глухими акторами. 

Поки я працював над короткометражними фільмом "Глухота", який я вважаю 

своєрідним пілотом майбутнього повнометражного фільму, я багато контактував з 

керівництвом Українського товариства глухих. Я також познайомився з лідерами 

неформального "тіньового" закритого співтовариства, які показали мені зсередини їх 

ізольований світ, з його внутрішніми ритуалами і особливостями. Цей фільм повністю 

заснований на моїх шкільних спогадах та інформації, яку мені надавали мої 

консультанти зі спільноти глухонімих. При всій видимій простоті і жорстокості, це 

фільм про дуже молодих людей. Юних людей, здатних на сильні, щирі почуття: 

любов, ненависть, лють, гнів, відчай. Нікому не потрібні слова, щоб виразити ці 

емоції. 

Я бачу "Плем'я" як гуманістичну історію любові і ініціації - історію дорослішання в 

жорстокому світі».



ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ФИЛЬМА

Яна Новикова (актриса) родилась 8 ноября 1993 года  в 
деревне, недалеко от маленького белорусского города Гомель 
в семье слышащих родителей. Оглохла в возрасте двух недель 
вследствие болезни. Ее младшая сестра также оглохла в 
раннем детстве. 
Училась в школе-интернате для детей с нарушениями слуха. 
Любила танцевать, рисовать, занималась  пантомимой. 
Закончив школу, уехала в Гомель, где поступила в 
машиностроительный колледж. Проучившись год, поняла, что 
это не ее путь. Яна с детства любила кино и мечтала о карьере 
актрисы. Узнав от  друзей, что в Киеве есть Театральна 
Академия, а в ней существует небольшая квота для глухих 
актеров  театра «Радуга» Украинского общества глухих, она 

бросила колледж и уехала в Киев на прослушивание. В театр «Радуга» ее не взяли, 
зато ее заметил  кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий – он пришел на 
прослушивание в поисках глухих актеров для своего фильма «Племя» и пригласил 
ее на кастинг. На кастинге Яна  затмила всех участников – она играла как настоящая 
актриса, на разрыв аорты. 
Во  время съемок  проявила железную волю: отказалась от всего, что мешало ей 
полностью уйти в работу, бросила бойфренда, голодала, чтобы сбросить вес, не 
вылезала их спортзала и c утра до вечера смотрела фильмы, которые советовал ей 
режиссер. 

Григорий Фесенко (актер) родился 9 сентября 1994 в Киеве. 
Таких парней как  Гриша называют «дети улицы». Его 
привлекает все, что связано с уличной культурой. Граффитист, 
паркурщик, руфер. Его любимые развлечения – кататься на 
поездах, сидя между вагонами, гулять по городу с друзьями, 
выпивать в барах. Иногда Гриша пишет стихи – когда приходит 
вдохновение. Некоторое время играл в футбол в  одной из 
команд киевского спортивного общества глухих, ездил на 
спортивные сборы, участвовал в матчах. Но, видимо, никогда 
не думал о спорте  всерьез, так как легко отказался от футбола, 
когда его утвердили на роль. Во время съемок был на три 
месяца изолирован от уличной компании  и жил на съемной 
квартире под надзором ассистента по актерам и под 

строжайшим запретом не употреблять спиртные напитки и не участвовать в акциях 
протеста. Как выяснилось в дальнейшем, запрет многократно нарушался. 



ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ФИЛЬМА

Яна Новикова, креативний продюсер фільму Олена Слабошпицька, режисер Мирослав 
Слабошпицький, оператор Валентин Васянович та продюсер фільму Ія Мислицька.

Валентин Васянович (продюсер, оператор) народився 21 
липня 1971 у Житомирі. Закінчив кінофакультет КДІТМ ім. 
Карпенка-Карого за фахом оператор (1995) і режисер 
документального кіно (2000), а також Школу режисури 
Анджея Вайди, Польща, 2007. Автор низки документальних 
стрічок. У 2004 році здобув популярність як режисер-
документаліст - його документальний фільм «Проти сонця» 
отримав Приз Міжнародного журі на кінофестивалі в 
Клермон-Феррані, Гран-Прі на фестивалі в Нансі, особливу 
згадку журі на МКФ в Торонто і ряд інших нагород. На 
кінофествіале Docudays в Києві його останній 
повнометражний документальний фільм «Присмерк» був 
удостоєний особливої згадки. У 2012 році дебютував в 
ігровому кіно з повнометражним фільмом «Звичайна 

справа» (спеціальне згадка журі, ОМКФ). Друга ігрова стрічка Васяновича «Креденс» 
вийшла на наступний рік і також була відзначена в Одесі призом FIPRESSI. 
Один з найбільш цікавих українських документалістів. Режисер «Племені» був 
зачарований його документальною манерою зйомки і запросив його в якості 
оператора після перегляду фільму «Присмерк».



Артхаус Трафiк

Денис Iванов, генеральний директор 
e-mail: producer@arthousetraffic.com

Лiлiя Алексеєва, керівник відділу кинопрокату 
+38 (096) 489 39 90, е-mail: lilya@arthousetraffic.com

Олександра Кравченко, PR-директор 
e-mail: press@arthousetraffic.com

www.arthousetraffic.com
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