


Фестиваль «Нове британське кіно» – це серія кінопоказів та спецпроектів, 
присвячених найкращим новим фільмам Великої Британії. Проводиться Британською 
Радою в Україні спільно з компанією «Артхаус Трафік». 2015 року фестиваль 
відбудеться у 15-й раз. 

До програми увійшли 5 повнометражних новинок і добірка короткометражок, 
номінованих на цьогорічну премію Британської кіноакадемії (BAFTA).

Фестиваль «Нове британське кіно» триває у Києві з 26 листопада по 2 грудня. 
Фестиваль традиційно приймає столичний кінотеатр «Київ».
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ПРИГОЩАЄ



ФІЛЬМ-ВІДКРИТТЯ

СУФРАЖИСТКА 
SUFFRAGETTE

Історична драма
Велика Британія, 2015 / 106 хв.
Режисер: Сара Гаврон
У ролях: Кері Малліган, Меріл Стріп, Хелена 
Бонем Картер, Брендан Глісон, Бен Уішоу

Мод поєднує роботу із обов’язками дружини та 
матері. Її життя змінюється назавжди після того, 
як вона таємно приєднується до лав 
суфражисток. Натхненна прикладом буремної 
лідерки Еммелін Панкгерст, Мод стає однією з 
активісток боротьби за права жінок із різних 
верств суспільства. Влада, приголомшена 
громадянською непокорою, починає агресивне 
протистояння рухові суфражисток. 



ЛОБСТЕР 
THE LOBSTER

Мелодрама-антиутопія
Ірландія, Велика Британія, Греція, Франція, 
Нідерланди, США, 2015 / 118 хв.
Режисер: Йоргос Лантімос («Ікло»)
У ролях: Колін Фаррелл, Рейчел Вайс, Леа 
Сейду, Бен Уішоу, Джон Сі Райлі

Приз журі, Каннський кінофестиваль, 2015

Антиутопічна історія кохання,  що розгортається 
у недалекому майбутньому, де самотніх людей 
заарештовують і відправляють  до спеціального 
готелю. Тут вони зобов'язані знайти собі пару 
впродовж  45 днів . У разі невдачі їх 
перетворюють на тварин і відпускають у ліс.



ЗАПАЛЮЮЧИ ЗІРКИ
SET FIRE TO THE STARS

Біографічна драма  
Велика Британія, 2014 / 97 хв.
Режисер: Енді Годдар
У ролях: Елайджа Вуд, Селін Джонс, Келлі 
Райллі, Ширлі Хендерсон

Дія відбувається у п'ятдесятих роках минулого 
століття. Джон запрошує знаменитого поета 
Ділана Томаса виступити на серії літературних 
вечорів у Нью-Йорку. Попри чутки про 
легковажність поета, Джон зустрічає гостя із 
розпростертими обіймами. Невдовзі, змучений 
пильною увагою своїх університетських 
наставників, Джон змушений забрати Томаса 
до сімейного маєтку в лісах Коннектикута. Але 
навіть у глушині винахідливий Томас знаходить, 
кому адресувати своє мистецтво, свою 
пристрасть, любов та агресію.



45 РОКІВ
45 YEARS

Мелодрама
Велика Британія, 2015 / 95 хв.
Режисер: Ендрю Гейґ 
В ролях: Шарлотта Ремплінг, Том Кортні, 
Джеральдін Джеймс

«Срібний Ведмідь» – найкраща чоловіча  та 
жіноча роль, Берлінський кінофестиваль, 
2015

За тиждень до 45-річчя з дня весілля сім'я 
Мерсер отримує листа: у швейцарських Альпах 
знайдено тіло першої коханої чоловіка, трагічно 
загиблої на льодовику. Раптом з'ясовується, що 
містер Мерсер багато чого недоговорював своїй 
дружині. Чи здатний привид з минулого 
зруйнувати сімейну ідилію напередодні 
святкування річниці?



ЛЕДІ У ФУРГОНІ
THE LADY IN THE VAN

Комедія
Велика Британія, 2015 / 104 хв.
Режисер: Ніколас Хайтнер 
У ролях: Меггі Сміт, Домінік Купер, Джеймс 
Корден, Джим Бродбент

Екранізація автобіографічної комедії Алана 
Беннетта про ексцентричну лондонську бабусю. 
Мері Шеперд – безпритульна леді, що мешкла у 
старенькому жовтому фургоні і одного разу 
припаркувалася навпроти квартири Беннетта. 
Пообіцявши не затримуватися більше трьох 
місяців, вона прожила під вікнами письменника 
15 років і перетворилася на улюбленицю 
району, місцеву знаменитість  і, врешті-решт, 
героїню п'єси Беннетта 1999 року.



BAFTA: 
БРИТАНІЯ. КОРОТКО
BAFTA SHORTS 2015

Британська Рада в Україні та 
Британська Академія Кіно і 
Тел ебач е н н я ( B A F TA ) 
представляють спеціальний 
проект у рамках фестивалю 
«Нове британське кіно – 
2 0 1 5 » . К о л е к ц і я 
короткометражних фільмів, 
номінованих на приз BAFTA 
у 2015 році – це добірка для 
всіх поціновувачів короткого 
метру, що представляє 
різноманіття жанрів і тем.

ПОВНІША КАРТИНА / THE BIGGER PICTURE  
Велика Британія / 2014 / 8 хв.
Режисер: Дейзі Джейкобз
Сповнена чорного гумору історія про догляд за старшим родичем, яку розповідають 
двометрові анімовані персонажі.
 
БУГАЛУ ТА ГРЕМ / BOOGALOO AND GRAHAM  
Велика Британія / 2014 / 14 хв.
Режисер: Майкл Леннокс
Двоє братів отримують у подарунок від батька по курчаті. Піклуючись про пташенят, 
хлопці стають вегетаріанцями і мріють про власну птахоферму. У дітей викликає шок 
новина батьків про те, що на їхню сім’ю чекають зміни. 
 
НЕ ПРИ СОБІ / EMOTIONAL FUSEBOX 
Велика Британія / 2014 / 15 хв.
Режисер: Рейчел Тьюннард
Анна живе у сараї в саду матері. Там на самоті вона знімає вигадливі відео, героями 
яких стають її власні пальці. Анна зовсім не хоче виходити назовні. Однак її матір має 
інші погляди і плани на доньчине життя. 

ЛІНІЯ КАРМАНА / THE KARMAN LINE
Велика Британія / 2014 / 24 хв.
Режисер: Оскар Шарп
Одного разу Сара починає поступово відриватися від землі. Виявляється, що її 
вразила рідкісна хвороба, через яку вона повільно, але невідворотно піднімається в 



небо. Відтепер члени родини мають навчитися жити з думкою, що рано чи пізно мама 
полетить і не повернеться.

МАВПЕНЯТА ЛЮБЛЯТЬ ЕКСПЕРИМЕНТИ / MONKEY LOVE EXPERIMENTS 
Велика Британія / 2014 / 9 хв.
Режисер: Вілл Андерсон, Ейнзлі Хендерсон
Обманута мавпочка вірить, що її супутником мусить стати місяць.

МІЙ ТАТО / MY DAD
Велика Британія / 2014 / 6 хв.
Режиссер: Маркус Армітідж
Історія про те, як батьківський вплив виявляється настільки сильним, що майже 
цілком поглинає життя маленького хлопчика.

УДАР / SLAP
Велика Британія / 2014 / 25 хв.
Режисер: Нік Роуленд
Коннор займається боксом, та насправді мріє про геть інший спосіб життя – зізнатися 
у цьому собі й іншим означало би поставити хрест на всьому, чого юнакові вже 
вдалося досягти.
 
ТРИ БРАТИ / THREE BROTHERS
Велика Британія / 2014 / 17 хв.
Режисер: Алім Хан 
Хамідові не так багато років, та коли його батько раптово повертається до Пакистану, 
хлопцеві доводиться стрімко подорослішати, адже під його опікою лишаються двоє 
молодших братів.



«Артхаус Трафік»

Денис Іванов, продюсер
producer@arthousetraffic.com

Лілія Алексеєва, керівник відділу кінопрокату 
+38 (063) 498 13 76, arthouse.ukr@gmail.com

Анастасія Сідельник, прес-аташе 
press@arthousetraffic.com
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