Прес-реліз
ХI-го Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів
«Кінолітопис-2012»
15-19 червня 2012 року у Києві відбудеться ХI-й Київський міжнародний
фестиваль документальних фільмів «Кінолітопис-2012». Місія фестивалю – підтримати й
популяризувати документальне кіно як факт літопису життя країни та її справжньої історії;
закріпити найголовніше призначення кінодокументалістики – високим морально-художнім
змістом своїх творів сприяти культурному розвитку людини і суспільства.
З історії «Кінолітопису». Фестиваль стартував як всеукраїнський у 2001 році в
м.Кривий Ріг у День десятої річниці Незалежності України. У 2003 році він «переїхав» до
Києва, а вже в наступному році приймав роботи і зарубіжних кіномайстрів. За час своєї
діяльності «Кінолітопис» презентував понад чорити сотні документальних фільмів, які
поповнили золотий фонд вітчизняного й світового кінематографу. Найвищу нагороду —
статуетку «Золотий кадр» у свій час отримали: кінооператори Володимир Піка (за роботу в
фільмі «Михайло Булгаков. Київські сни») та Сергій Михальчук (за фільм «Шляхом
Колумба»), режисер-оператор Олександр Коваль (за фільм «Гамлет» з хеппі-ендом»);
російські режисери Сергій Говорухін за художньо-публіцистичний фільм «Прокляті та
забуті», Андрій Осипов за кінорилогію «Поети срібного століття» та Едгар Бертенєв («ЯптікХесе»).
У 2005 році у рамках фестивалю працювала унікальна благодійна регіональна
програма «Відлуння кінолітопису. Канікули для всіх», що опікувалася соціально
незахищеними дітьми. Команда «Кінолітопису» проїхала з показом своїх фестивальних
картин по дитячим колоніям України. За високий рейтинг у глядачів і професійну
майстерність «Кінолітопис» увійшов до мистецького проекту «Київ — Європейська
культурна столиця» і в листопаді 2005 року був презентований у Брюсселі.
На конкурс ХI Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів –
«Кінолітопис-2012» було надіслано понад 100 кінострічок із 7 країн світу: України, Росії,
Білорусі, Молдови, Грузії, Польші і Сербії. До участі у самому конкурсі допущено 45
фільмів.
Голова журі — Почесний Президент МКФ «Кінолітопис», народний артист України,
член- кореспондент Академії мистецтв, лауреат Національної премії ім.Т.Шевченка, лауреат
держпремії ім. О.Довженка, кавалер ордена «Маестро», кінорежисер-кінооператор
Олександр Коваль.
На цьогорічному фестивалі пройде показ фільмів відомих російських режисерів
Владислава Виноградова, Андрія Осипова та Сергія Мірошниченка, які в різні роки
представляли
на
фестивалі
свої
картини
і
ставали
його
лауреатами.
Під час «Кінолітопису-2012» також планується ретроспективний показ фільмів із фондів
Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.Пшеничного. Ця фестивальна
програма приурочена до ЄВРО-2012. В рамках кінофестивалю запланований «Вечір
старовиного романсу», в якому візьмуть участь лауреати V-го музичного конкурсу
«Солоспів. Музика в кіно», що є частиною «Кінолітопису» і цьогоріч, пройшовши 5 травня,
був присв’ячений ювілею класика української музики Миколи Лисенка. Його автор і
художній керівник — заслужена артистка України Валентина Антонюк теж представить свій
творчий вечір.

Програма фестивалю:
15.06 о 15.00 — Відкриття фестивалю, присв’ячене 80-річчю Центрального
державного кінофотофоноархіву України ім. Г.Пшеничного.
16.06 о 16.00 — Вечір пам’яті відомого російського кінорежисера, сценариста, поета,
письменника, громадського діяча Сергія Говорухіна. Прем’єра його останнього фільму
«Земля людей».
17.06 о 18.00 — Відкриття персональної виставки українського художника Миколи
Власова «Зустрічі в майстерні художника».
18.06 о 18.00 — «Вечір старовиного романсу». Творчий вечір і майстер- класс
заслуженої артистки України, академіка Міжнародних педагогічних академій, доктора
культурології, професора кафедри сольного співу Національної музичної академії ім.
П.Чайковського, автора і художнього керівника музичного конкурсу «Солоспів. Музика в
кіно» фестивалю «Кінолітопис» Валентини Антонюк.
19.06 о 16.00 — Закриття фестивалю і нагородження переможців Усі заходи
відбуватимуться в Російському центрі науки і культури в Києві за адресою:
вул.Борисоглібська 2. Вхід по запрошенням.
16.06 і 18.06 — покази фільмів за окремою програмою. Тел. для довідок в
Російському центрі: 379-12- 21. Вхід вільний.
Оргкомітет фестивалю «Кінолітопис-2012»: Голова Оргкомітету фестивалю — членкореспондент АМН України, доктор медичних наук, профессор, кавалер ордена св.Миколая,
директор «ЕКОГІНТОКС» Микола Проданчук
Співголова Оргкомітету фестивалю — Радник Посольства Російської Федерації в
Україні, керівник Представництва Росспівпраці в Україні Костянтин Воробйов
Директор ретроспективних программ — заслужений діяч культури України, кавалер
ордена «Маестро», директор Центрального державного кінофотофоноархіву України ім.
Г.Пшеничного Ніна Топішко
Кандидат історичних наук, доцент музеології, Директор культурних та освітніх
програм Представництва Росспівпраці в Україні Людмила Чижова
Настоятельниця Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря, депутат
Одеської міськради, кавалер ордену «Маестро» завідуюча історико-краєзнавчого музею
«Православна Україна» Києвської єпархії Ігуменя Серафима (Надія Шевчік)
Генеральний директор Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів
«Кінолітопис» — генеральний директор громадської організації «ЛІТОПИС» Лариса
Єфименко
Організатори та партнери фестивалю: Громадська організація «ЛІТОПИС»
Російський центр науки і культури в Києві, Представництво Росспівпраці в Україні.
Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С.Пшеничного. Інститут
екогігієни і токсикології МОЗ України ім. Л.Медведя (ЕКОГІНТОКС) Українська
Православна Церква. Фонд ветеранів збройних конфліктів «РОКАДА» (м. Москва)
Національна спілка кінематографістів України Офіційний інформаційний спонсор:
УКРІНФОРМ
Адреса проведення кінофестивалю — м.Київ, вул.Борисоглібська 2. Російський центр
науки і культури в Києві.
Адреса дирекції фестивалю: 03170, Київ, вул. Калінінська 44.
Контактна інформація: тел/факс 8 (044) 276-04-02; моб. 8-067-663-75-72
e-mail: kinolitopys@mail.ru
www.kinolitopys.net.ua
Прес-конференція, присв’ячена проведенню ХI Київського міжнародного
кінофестивалю «Кінолітопис-2012», відбудеться 13 червня о 14.00 в УКРІНФОРМІ
(вул.Б.Хмельницького, 8/16).

