
«Артхаус Трафік» представляє:

«ЗЕЛЕНА КОФТА»

«Зелена кофта» – друга повнометражна робота режиссера, сценариста та 
продюсера Володимира Тихого – одного з провідних українських кінематографістів 
свого покоління, ініціатора документального проекту про українську революцію 

#BABYLON`13. Кінострічка в жанрі психологічного трилеру розповідає 
сучасну міську історію про дівчинку-підлітка, яка намагається домогтися 

справедливості – знайти та покарати маніяка, який викрав її молодшого брата. 
Головні ролі у фільмі виконали непрофесійні актори – Олександра Петько та Борис 
Гавриленко. Також в акторському амплуа себе спробували українські режисери 

театру і кіно Юрій Одинокий, Тарас Ткаченко та Леся Калинська. 
Фрагменти картини були представлені в рамках роботи Українського національного 
павільйону в Каннах. Фільм «Зелена кофта» брав участь у конкурсній програмі 
секції «New directors» Міжнародного фестивалю класу «А» у Сан-Себастьяні, 

міжнародній конкурсній програмі Варшавського кінофестивалю та програмі «Фільми 
через кордони» (Films Across Borders) Міжнародного кінофестивалю в Тбілісі. 

ПРОФАЙЛ ФІЛЬМУ «ЗЕЛЕНА КОФТА» НА САЙТІ АРТХАУС ТРАФІК

З 20 березня

http://arthousetraffic.com/ru/films/zelenaja-kofta/
http://arthousetraffic.com/ru/films/zelenaja-kofta/


ЗЕЛЕНА КОФТА 
THE GREEN JACKER
ЗЕЛЕНА КОФТА

Психологічний трилер
Україна / 2013 / 104 хв. 

Режисер: Володимир Тихий
Сценарист: Володимир Тихий
Продюсери: Володимир Тихий, Денис Іванов, Ігор Савиченко
Актори: Олександра Петько, Борис Гавриленко, Тарас Ткаченко, Леся Калинська, 
Юрій Одинокий, Ярослав Гаврилюк, Іван Баклан

ТРЕЙЛЕР

- Учасник конкурсної програми 61-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-
Себастьяні (2013)

- Учасник конкурсної програми Варшавського міжнародного кінофестивалю 
(2013)

- Учасник програми Films Across Borders Міжнародного кінофестивалю в 
Тбілісі

Дія фільму відбувається в наші дні. В одному зі спальних районів великого міста 
зникає 7-річна дитина. Після місяця безуспішних пошуків старша сестра хлопчика 
бере справу у свої руки. Вона впевнена, що знає, хто викрав брата. Відчай, почуття 
провини і безсилля – чи достатньо цього для виправдання страшної помсти?

http://www.youtube.com/watch?v=Jo7A78jLA_s
http://www.youtube.com/watch?v=Jo7A78jLA_s


ВОЛОДИМИР ТИХИЙ
Режисер, продюсер та сценарист

Народився у 1970 р. У 1993 р. почав
працювати режисером-постановником
рекламних роликів. У 90-х зняв кілька
к о р о т к о м е т р а ж н и х ф і л ь м і в , 
найуспішніший з яких – «Русалонька» – 
побував на більш ніж 80-ти міжнародних 
кінофестивалях, отримав гран-прі МКФ 
Alternative (Румунія),  приз «За найкраще 
образотворче вир ішення» МКФ у 
Ганновері, диплом Монреальського МКФ, 
гран-прі МКФ Break 21 (Словаччина), приз 
«За найкращу операторську роботу» МКФ
короткометражних фільмів у Берліні та ін. 
нагороди. Працював режисером
телепрограм, фільмів і серіалів. У 2000 р. 
дебютував повнометражним фільмом
«Мийники автомобілів», міжнародна 
прем'єра якого відбулася на кінофестивалі 
в Карлових Варах.

За телевізійний ігровий фільм «Ґудзик»/ «Пуговица» (2008 р.) отримав приз 
«Найкращий сценарій» у категорії «Телевізійний фільм/драма» на ХІІІ міжнародному 
телевізійному фестивалі в Барі (Чорногорія). Ініціатор та співпродюсер проектів 
«Мудаки. Арабески» та «Україно Гудбай», а також автор низки короткометражних 
стрічок альманахів. 
Володимир Тихий також став одним з авторів проекту #BABYLON`13 – добірки 
невеликих фільмів-історій про революцію  2013-14 років, що постійно  доповнюється. 
Планується, що всі матеріали, відзняті у період громадянського протесту, ляжуть в 
основу великого документального фільму, який залишиться в історії як 
незаангажований погляд українських режисерів-сучасників.

Режисерська фільмографія:

2013 #BABYLON`13
2012 Янгол смерті / «Україно Гудбай».
2011 Гамбурґ / «Україно Гудбай».
2010 Інтро / «Мудаки. Арабески»
2010 Свєта / «Мудаки. Арабески»
2009 Рекреації / «Мудаки. Арабески»
2009 Пам’яті Пітера / «Мудаки. Арабески»
2009 По дорозі / «Мудаки. Арабески»
2008 Ґудзик
2008 Таємничий острів
2007 Моя маленька донечка
2001 Мийники автомобілів 
1996 Русалонька
1996 Дах
1995 Сокирра
1992  Underground



«Артхаус Трафік»
Денис Іванов, продюсер, email: producer@arthousetraffic.com

Лілія Алексєєва, керівник відділу кінопрокату:: 
+38 (096) 489 39 90, еmail: lilya@arthousetraffic.com

Олександра Кравченко, медіа-координатор: 
+38 (067) 996 777 1, email: press@arthousetraffic.com
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