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13 – 20 грудня
кінотеатр «Київ»
ВБИВСТВО
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ
режисер: Йоргос Лантімос

ЗЕМЛЯ БОЖА

режисер: Френсіс Лі

BAFTA: БРИТАНІЯ. КОРОТКО
T2 ТРЕЙНСПОТТІНҐ
режисер: Денні Бойл

ОСТАННІЙ ПОРТРЕТ
режисер: Стенлі Туччі

ТЕБЕ НІКОЛИ ТУТ НЕ БУЛО
режисер: Лінн Ремсі

Британська Рада завершує святкування 25-річчя діяльності в
Україні флагманом своєї мистецької програми — фестивалем
«Нове британське кіно». У програмі 17-го фестивалю — призери
Канн, фаворити британських премій та фестивальні хіти. Фестиваль
відбудеться в Києві з 13 по 20 грудня в культурному центрі «Кінотеатр
Київ» за підтримки компанії «Артхаус Трафік».
«Нове британське кіно» відкриється психологічним трилером Йоргоса
Лантімоса «Вбивство священного оленя» з Коліном Фарреллом і
Ніколь Кідман. У своїй новій роботі автор «Лобстера» та «Ікла» досліджує тему помсти
та привидів минулого, які переслідують головного героя – успішного кардіохірурга.
Фільм був відзначений нагородою Каннського кінофестивалю за найкращий сценарій
і є одним із лідерів за кількістю номінацій на премію Європейської кіноакадемії.
Ще одна прем’єра з програми Канн – переможець у категорії «найкращий сценарій»,
містичний трилер «Тебе ніколи тут не було» від однієї з найвідоміших режисерок
Великої Британії – Лінн Ремсі («Щось не так з Кевіном»). За роль колишнього агента
ФБР, який займається порятунком дівчат із мереж секс-торгівлі, Хоакін Фенікс
удостоївся премії за найкращу чоловічу роль.
В рамках фестивалю можна буде побачити і продовження культового фільму «На
голці», знятого Денні Бойлом за романом Ірвіна Велша. Сиквел отримав назву «Т2:
Трейнспоттінґ» та розповість про повернення Рента в Единбург. Сюжет картини
базується на романі Велша «Порно» – у фільмі головні герої намагаються організувати
бордель. До своїх легендарних ролей знову повертаються Юен Макґреґор, Джонні
Лі Міллер, Юен Бремнер та Роберт Карлайл.
Біографічна драма «Останній портрет» познайомить глядачів із творчістю
одного з найвидатніших митців ХХ століття – Альберто Джакометті. Режисерська
робота голлівудського актора Стенлі Туччі розповість про дружбу Джакометті
й американського арт-критика Джеймса Лорда, яка зав’язалася між ними під час
створення портрета Лорда. Головні ролі у фільмі зіграли лауреат премії «Оскар»
Джеффрі Раш та зірка фільмів «Соціальна мережа» й «Агенти А.Н.К.Л» Армі Хаммер.
Про кохання молодого британського фермера і румунського мігранта розповість
драма «Земля божа». Дебютну роботу Френсіса Лі називають «британською
«Горбатою горою» за пронизливість і тонкий психологізм. «Земля божа» була
номінована на премію Teddy Берлінале, удостоїлася призу за режисуру в конкурсі
World Cinema кінофестивалю Санденс та нагороди за найкращий британський фільм
Единбурзького кінофестивалю.
За традицією, фестиваль також представляє глядачам добірку найкращих
короткометражних стрічок за версією Британської академії кіно- і телемистецтва
(BAFTA). «Британія. Коротко» – свіжа колекція для поціновувачів короткого метра,
що охоплює все розмаїття жанрів і тем.
Всі фільми демонструються мовою оригіналу з субтитрами. Після закінчення
фестивалю в Києві активісти й керівники кіноклубів зможуть провести у своєму
місті ретроспективні покази програм «Нового британського кіно» в рамках проекту
«Артхаус Клуб». Для цього потрібно буде подати заявку на сайті club.arthousetraffic.
com.
Фестиваль «Нове британське кіно» пройде в Києві з 13 по 20 грудня в культурному
центрі «Кінотеатр «Київ».

Офіційний готель

ТРЕНІНГ

Британcька Рада в Україні та компанія Arthouse Traffic оголошують тренінг
для організаторів кіноклубів, який пройде в Києві 12 – 15 грудня. До участі
запрошуються активісти кіноклубного руху, які співпрацюють з правовласниками
та організовують некомерційні покази в локаціях різного формату: вільних
просторах, бібліотеках, арт-центрах, тощо. Після проходження тренінгу
організаторам буде надана можливість організувати у своїх кіноклубах
покази ретроспективної програми фестивалю «Нове британське кіно». Участь
безкоштовна, за попередньою реєстрацією – з поданих заявок буде відібрано 15
учасників. Організатори покривають витрати на дорогу до Києва та проживання
для учасників з інших міст України.
Відкриє подію лекція та практичний майстер-клас Дункана Карсона – менеджера з
маркетингу та комунікацій британської організації Independent Cinema Office, яка
займається підтримкою незалежних кінотеатрів та промо кінокультури. Карсон
має досвід тренінгів з кіномаркетингу та розвитку глядацької аудиторії кінотеатрів
по всій Європі, займається організацією поп-ап кінотеатрів, університетських
кіноклубів, читає лекції та працює як дистриб’ютор незалежного кіно.
Також у рамках тренінгу відбудуться панельні дискусії: «Розвиток кіноклубів»,
«Практичний досвід кіноклубного руху в Україні», «Розвиток глядацької
аудиторії, альтернативні шляхи кінодистриб’юції та фестивального руху»,
«Проблема та перспективи кіноклубів в Україні: аспекти інтелектуального
права, інфраструктурні нюанси, пошук фінансування» за участі представників
Британської Ради в Україні, інших культурних інституцій та найбільших
кінофестивалів України. Дедлайн подачi заявки 3 грудня включно.

КІНОПРОГРАМА

Останній портрет
Final Portrait
Велика Британія, 2017 / 90 хв.
трагікомедія
Режисер: Стенлі Туччі
В ролях: Армі Хаммер («Соціальна мережа», «Назви мене своїм ім’ям»),
Джеффрі Раш («Король говорить!»), Клеманс Поезі, Сільві Тестю
Історія про останні роки життя одного з найвидатніших художників ХХ століття –
Альберто Джакометті. Париж початку 60-х, Джакометті оточений визнанням колег,
увагою коханки та ревнощами дружини. Він чахне над своїми доходами та втомився
від передбачуваності життя. Спокій він знаходить у компанії Джеймса Лорда,
критика, який позує йому для портрета. Запланована робота чекає тижнями, поки
вони проводять час разом, обговорюючи мистецтво й роботу на свіжому повітрі
міста на Сені.

КІНОПРОГРАМА

T2 Трейнспоттінґ
T2 Trainspotting
Велика Британія, 2017 / 117 хв.
кримінальна драма
Режисер: Денні Бойл («На голці», «Мільйонер з нетрів»)
У ролях: Юен Макґреґор, Юен Бремнер, Джонні Лі Міллер, Роберт Карлайл
Після подій «На голці» пройшло двадцять років. Рентон повертається в єдине місце,
яке може вважати домом. Всі чекають на нього: Мотика, Кумарний і Беґбі. А разом
з ними – інші старі знайомі: помста і страх, ненависть і любов, дружба, співчуття і
надія. Всі вони вишикувалися в шеренгу, вітаючи Рентона, і він, здається, готовий до
них приєднатися.

КІНОПРОГРАМА

Земля божа
God’s Own Country
Велика Британія, 2017 / 104 хв.
Драма
Режисер: Френсіс Лі
У ролях: Джош О’Коннор, Алек Секаряну, Джемма Джонс, Іен Харт
Найкраща режисура в конкурсі World Cinema кінофестивалю в Сенденсі, 2017
Найкращий британський фільм Единбурзького кінофестивалю, 2017
Десь у Йоркширі живе молодий фермер Джонні. Живе звичайним життям британської
глушини, в якій лише п’янки й секс на одну ніч. Коли Джонні розуміє, що не впорається
з господарством, то наймає молодого румунського мігранта Георге. Наймає і...
закохується в нього – вперше за життя.

КІНОПРОГРАМА

Тебе ніколи тут не було
You Were Never Really Here
Велика Британія, США, Фра нція, 2017 / 95 хв.
містичний трилер
Режисер: Лінн Ремсі («Щось не так з Кевіном»)
У ролях: Хоакін Фенікс («Гладіатор», «Переступити межу»),
Катерина Самсонов, Алессандро Нівола
Призи за найкращу чоловічу роль і найкращий сценарій,
Каннський кінофестиваль, 2017
Відставний військовий і колишній агент ФБР Джо знаходить собі нове заняття:
визволяє дівчат із мереж секс-торгівлі, діючи поза рамками закону. Отримавши
замовлення від великого політика, чия дочка-підліток потрапила в бордель, Джо
з’ясовує, що брудний бізнес вплетений у павутину масштабної корупції та змов.

КІНОПРОГРАМА

Вбивство священного оленя
The Killing of a Sacred Deer
Велика Британія, Ірландія, 2017 / 119 хв.
трилер
Режисер: Йоргос Лантімос («Лобстер», «Ікло»)
У ролях: Ніколь Кідман («Години», «Мулен Руж»),
Колін Фаррелл («Лобстер»), Алісія Сільверстоун («Нетямущі»)
Приз за найкращий сценарій,
Каннський кінофестиваль, 2017
Підліток намагається зблизити успішного хірурга зі своєю самотньою матір’ю – та
наслідки його вчинків будуть вкрай неочікуваними.

КІНОПРОГРАМА

BAFTA:
БРИТАНІЯ. КОРОТКО
BAFTA SHORTS 2017

Британська Рада в Україні та Британська Академія Кіно і Телебачення (BAFTA)
представляють спеціальний проект у рамках фестивалю «Нове британське кіно» –
колекцію короткометражних фільмів, що були номіновані на премію BAFTA у 2017 році.
BAFTA SHORTS – це підбірка для усіх поціновувачів короткого метру, представлена
у розмаїтті жанрів і тем.

Вечірка / The Party

Режисер: Андреа Харкін | 2017 | 14 хв

Історія кохання / A Love Story

Режисер: Анушка Кишані Нанаяккара | 2017 | 7 хвилин

Пекельні вуста / Mouth of hell

Режисер: Самір Механович | 2017 | 15 хв

У режимі очікування / Standby

Режисер: Шарлотта Реган | 2017 | 5 хв

Жорсткий / Tough

Режисер: Дженніфер Чжен | 2017 | 4 хв

Спожито / Consumed

Режисер: Річард Джон Сеймур | 2017 | 18 хвилин

Вимір Алана / The Alan Dimension

Режисер: Жак Клінч | 2017 | 8 хв

Дім / Home

Режисер: Даніель Маллой | 2017 | 19 хв
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