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Прес-реліз
Одещину накриє кінохвиля!
Громадська організація «Культпросвіт» за підтримки управління культури,
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної
адміністрації ініціює некомерційний кінотур «Одеська кінохвиля-2018», який відбудеться з 12
березня по 30 квітня 2018 року на Одещині.
В рамках кінотуру заплановано відвідати міста і селища Одещини та провести у кожному
з них некомерційні сеанси українського та європейського кіно для якнайширшої аудиторії.
На теренах Бессарабії кінотур відбудеться з 12 по 21 березня 2018 року у БілгородДністровському, Саратському, Тарутинському, Татарбунарському, Ізмаїльському, Болградському,
Ренійському та Кілійському районах.
До насиченої програми увійшли гідні кінозразки, зокрема: нові мультиплікаційні історії
Наталії Гузєєвої, авторки Капітошки та Петрика П`яточкіна - призер австрійського фестивалю
короткометражних фільмів ALPINALE мультфільм «Халабудка» та прем’єрна українська
анімація про дівчинку з Місяця «Мишко та Місячна Дзвінка»; яскрава пластилінова анімація
від студії «Червоний Собака»: казка-притча «Дівчинка із риб`ячим хвостом» та історія про
дружбу «Чудове чудовисько» за мотивами однойменної повісті Сашка Дерманського; номінанти
на премію Оскар – ірландська анімаційна стрічка «Пісня моря» та ляльковий мультик «Життя
Кабачка», які отримали нагороду «Сезар» за найкращий анімаційний фільм у різні роки; фільмпереможець фестивалю Чілдрен Кінофест-2017 «Моллі Мун і чарівний підручник гіпнозу». В
свою чергу, доросла програма складається з наступних фільмів: комедійна драма «Креденс», яка
отримала приз журі Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI) ОМКФ 2013 - найкращий
український повнометражний фільм; драма «Аритмія», приз за найкращу чоловічу роль
Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах та Чикаго у 2017 році та українська
документальна стрічка «Війна химер» - особиста історія про війну, кохання та смерть,
зафільмована її безпосередніми учасниками.
Кінотур проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно; Управління
культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної
державної адміністрації, місцевих районних адміністрацій; у партнерстві з : ТОВ «Артхаус
Трафік», «Чілдрен кінофест», студією «Червоний Собака», ДП «Українська кіностудія
українських анімаційних фільмів», Студіо «КАПІ», ТОВ «Гармата фільм» та ТОВ «Сінемейкер».
Проект «Одеська кінохвиля-2018» створено з метою популяризації українського та
європейського кіно; відродження культури сімейного відвідування кіносеансів серед місцевих
мешканців; поліпшення різноманіття культурного дозвілля в населених пунктах Одещини, в
яких не ведеться кінообслуговування.
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