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Київ
кінотеатр «Київ»
10-16 листопада

ХарКів
кінотеатр «8 1/2»
17-21 листопада

Маріуполь
кінотеатр «побєда»
17-23 листопада

одеса
кінотеатр «родіна»
24-28 листопада

львів
кінотеатр «планета кіно» у ТрЦ Форум
24-28 листопада

дніпро
кінотеатр «правда-кіно»
8-12 грудня



Я, денiел БлейК
I, DanIel Blake
Велика Британія, Франція, Бельгія 2016 / 100 хв.
Соціальна драма
Режисер: Кен лоуч («Кес», «Вітер, що гойдає верес»)
У ролях: дейв джонс, Гейлі сквайрз, Шерон персі   

– «Золота пальмова гiлка», Каннський 
кiнофестиваль, 2016

Деніел Блейк – 59-річний столяр, який через хворобу втрачає 
можливість заробляти на життя і змушений звернутися по 
соціальне забезпечення. У коридорах держустанови він 
зустрічає матір-одиначку Кеті та двох її маленьких дітей. Для 
Кейті єдиний шанс уникнути життя у жалюгідній комірці у 
лондонському гуртожитку для безпритульних – заселитися 
до соціального помешкання на іншому кінці країни. Деніел 
і Кеті розпочинають двобій із абсурдною бюрократичною 
системою, яка аж ніяк не полегшує життя громадян Великої 
Британії.



аМериКансьКа КриХiТКа
amerIcan Honey
Велика Британія, США, 2016 / 163 хв.
Роуд-муві
Режисер: андреа арнольд («Буремний перевал»)
У ролях: саша лейн, Шайа лаБаф, райлі Кіо   

– Приз журі,  Каннський кiнофестиваль, 2016

Юна дівчина на ім’я Стар тікає зі своєї неблагополучної родини 
і прибивається до компанії мандрівних маргіналів. Разом вони 
їздять Середнім Заходом Сполучених Штатів, де ходять від 
дверей до дверей, продаючи передплату журналів. Із цими 
людьми Стар занурюється у нове життя: шалені вечірки до 
ранку, бешкетні дні та несамовите кохання.



війна проТи всіХ
War on everyone
Велика Британія, 2016 / 98 хв.
Чорна комедія
Режисер: джон Майкл Макдона («Ірландець», «Голгофа»)
У ролях: олександр скарсгард, Майкл пенья, Тео джеймс   

Чорна комедія про двох корумпованих поліцейських із Нью-
Мексико, які шантажують і підставляють кожного злочинця, 
якому не пощастило перейти їм дорогу. Та одного разу їхнє 
життя круто змінюється: «погані копи» намагаються залякати 
декого значно сильнішого від них самих... Але чи дійсно 
сильнішого?
 



Чарівні Чудові
THIs BeauTIful fanTasTIc
Велика Британія, США 2016 / 100 хв.
Романтична мелодрама
Режисер: саймон ебауд
У ролях: джессіка Браун-Фіндлі, Том вілкінсон,

ендрю скотт   

Іще маленькою Беллу Браун батьки покинули просто серед 
Гайд Парку. Через це у неї розвинулася агорафобія й 
паралізуючий страх перед дикою природою. Однак Белла не 
втрачає любові до життя – у неї є талант і мрія стати дитячою 
письменницею. Коли перед героїнею постає дилема – привести 
до ладу занедбаний сад або бути виселеною з помешкання, – 
вона знаходить розраду в особі Алфі Стівенсона, сварливого 
й неприязного заможного дідугана, який живе по сусідству і 
несподівано виявляється чудовим садівником.
 



BAFTA: БриТаніЯ. КороТКо
BafTa sHorTs 2016
Хронометраж: 72 хв.

Британська Рада в Україні та Британська академія кіно і 
телебачення (BafTa) представляють спеціальний проект у 
рамках фестивалю «Нове британське кіно – 2016». Колекція 
короткометражних фільмів, які отримали номінації на приз 
BafTa у 2016 році – це добірка для всіх поціновувачів 
короткого метру, представлена   у розмаїтті жанрів і тем.
 
едМонд / eDmonD, режисер ніна Ганц,
Велика Британія, 2015, 10 хв.

сеМюель-613 / samuel-613, режисер Біллі ламбі,
Велика Британія, 2015, 15 хв.

операТор / operaTor, режисери Каролін Бартліт,
ребекка Морган, Велика Британія, 2015, 3 хв.

пролоГ / prologue, режисери річард вільямс,
імоджен саттон, Велика Британія, 2015, 6 хв.

ШаХТарсьКі поезії / mInIng poems or oDes,
режисери Каллам райс, джек Кокер, 
Велика Британія, 2015, 11 хв.

ЧоловіК Чи ні / manoman, режисери саймон Картрайт, 
Камілла Крістіейн одол, Велика Британія, 2015, 11 хв.

Ще / over, режисери йорн Трельфолл,
джеремі Банністер, Велика Британія, 2015, 14 хв.



людина, ЯКа впала 
на зеМлю (КопіЯ, 
відресТаврована у 4К)
THe man WHo fell To earTH
Велика Британія, 1976 / 140 хв.
Фантастична драма
Режисер: ніколас роуг («А тепер не дивись»)
У ролях: девід Боуї, ріп Торн, Кенді Кларк   

– Номінація на «Золотого ведмедя», Берлінський 
кінофестиваль, 1976

cтрічка Ніколаса Роуга, відреставрована у високоякісному 
цифровому форматі 4k на честь свого 40-річчя, вийшла на 
великі екрани Сполученого Королівства у вересні 2016. 
Прибулець Ньютон у «Людині, яка впала на Землю» – перша 
кінороль британської рок-легенди Девіда Боуї. За сюжетом, 
внаслідок аварії космічного корабля на Землі опиняється 
прибулець, що втік від нищівної посухи на рідній планеті. 
Позаземний гість бере ім’я Томаса Джерома Ньютона й 
використовує свій надприродний інтелект, аби збудувати 
могутню бізнес-імперію. У його діях немає жодної помилки, і 
корпорації-конкуренти не в змозі збагнути, що його справжня 
мета – порятунок своєї вмираючої планети.
 



Versus: ЖиТТЯ і ФільМи 
Кена лоуЧа
versus: THe lIfe anD fIlms of ken loacH
Велика Британія, 2016 / 140 хв.
Документальний фiльм
Режисер: луїза осмонд

Документальний фільм про життя і працi Кена Лоуча, лауреата 
численних кінонагород, одного з головних кінематографістів 
сучасної Великої Британії. Провокаційний та відвертий 
погляд на 40 років творчості режисера і конфлікти, які їх 
супроводжували: від цькування ультраправих видань після 
присудження «Золотої пальмової гілки» стрічці «Вітер, що 
гойдає верес», до боротьби за ненормативну лексику з 
цензорами «Милих шістнадцяти років».



БриТансьКа рада в уКраїні

юлія Чужа
Менеджерка з комунікацій

yulia.chuzha@britishcouncil.org.ua

арТХаус ТраФіК

денис іванов
продюсер

producer@arthousetraffic.com

лілія алексеєва
керівник відділу кінопрокату
booking@arthousetraffic.com

анастасія сідельник
прес-аташе

press@arthousetraffic.com

ілля дядик
програмний директор

program@arthousetraffic.com


