	
  

ПЕРШІ НОВИНИ 4-ГО ОДЕСЬКОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ: КОНЦЕРТ ЕМІРА
КУСТУРІЦИ НА ПОТЬОМКІНСЬКИХ СХОДАХ, ОЛЕКСАНДР РОДНЯНСЬКИЙ
ОЧОЛИТЬ МІЖНАРОДНЕ ЖЮРІ ОМКФ, НОВА НОМІНАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КІНОПРЕМІЇ
Міжнародне журі 4-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який
відбудеться 12-20 липня 2013, вперше очолить українець - продюсер
Олександр Роднянський.
Міжнародне журі 4-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який
відбудеться 12-20 липня 2013, вперше очолить українець - продюсер
Олександр Роднянський. У липні Одесу відвідає сербський режисер Емір
Кустуріца та його NO SMOKING ORCHESTRA, на Потьомкінських сходах
відбудеться показ кінопоеми Фрідріха Мурнау «Схід сонця» (1927), Українська
національна кінопремія ОМКФ тепер буде вручатися в 2-х номінаціях, а
Міжнародне журі ОМКФ-2013 очолить Олександр Роднянський.
У понеділок, 18 березня, в Києві відбулася перша прес-конференція 4-го
Одеського міжнародного кінофестивалю (12 - 20 липня 2013), на якій
організатори - президент Вікторія Тігіпко, директор Денис Іванов та артдиректор Алік Шпилюк - повідомили перші новини ОМКФ- 2013. Голова
Державного агентства України з питань кіно Катерина Копилова розповіла про
плани Професійної секції ОМКФ-2013 і про останні досягнення вітчизняної
кіноіндустрії.
Фільми Міжнародної конкурсної програми 4-го ОМКФ буде оцінювати
Міжнародне журі, яке цього року вперше очолить українець - один з
найуспішніших кінопродюсерів СНД, президент російського фестивалю
«Кінотавр»
і
медіа-менеджер Олександр
Роднянський.
«Олександр
Роднянський - це людина, яка знає, що таке кіно - як мистецтво, як бізнес, як
культурна політика. На пост-радянському просторі немає, мабуть, продюсера
успішніше - адже йому в рівній мірі вдаються як фестивальні хіти, так і прокатні
блокбастери. Як людина, що у своїй роботі знайшла правильне місце між
авторським і масовим кіно, Олександр Роднянський - ідеальний кандидат на
позицію Голови журі Міжнародного конкурсу ОМКФ, куди відбираються фільми в
жанрі арт-мейнстрім», - розповіла президент Одеського фестивалю Вікторія
Тігіпко.
Почесним гостем ОМКФ-2013 стане сербський режисер Емір Кустуріца, якому
під час церемонії відкриття фестивалю буде вручено «Золотий Дюк» за вклад у
кіномистецтво. Подарунком глядачам ОМКФ і жителям Одеси стане концерт
Еміра Кустуріци та його панк-фолк-групи No Smoking Orchestra в день відкриття
фестивалю, 12 липня, на Потьомкінських сходах.
Також, за традицією ОМКФ, на Потьомкінських сходах відбудеться масштабний
кіно-перформанс у супроводі симфонічного оркестру - показ грандіозної
кінопоеми «Схід сонця» (1927), знятої класиком німецького кіноекспрессіонізма

	
  

	
  

Фрідріхом Мурнау в Голлівуді. Цей фільм позначив «схід» ери звукового кіно і
отримав три статуетки Оскар на першій в історії церемонії вручення нагород
американської Кіноакадемії.
Українська національна кінопремія ОМКФ, шорт-лист якої формується з усіх
фільмів, створених в Україні або в ко-продукції з Україною, з цього року буде
вручатися в двох номінаціях: Найкращий повнометражний український фільм і
Найкращий короткометражний український фільм. Відповідно, був збільшений і
призовий фонд премії: будуть вручені «Золотий Дюк» за найкращий
повнометражний український фільм (грошова винагорода в розмірі 50 000
гривень режисерові картини), а також Приз за найкращий короткометражний
фільм (грошова винагорода в розмірі 10 000 гривень режисерові картини).
На прес-конференції ОМКФ-2013 були оголошені перші номінанти Української
національної кінопремії ОМКФ-2013: психологічна драма «Деліріум» (реж. Ігор
Подольчак) в повнометражній секції; «Ядерні відходи» (реж. Мирослав
Слабошпицький, «Срібний Леопард майбутнього» МКФ в Локарно (Швейцарія),
Гран-прі за Найкращий короткометражний фільм кінофестивалю «Кіношок»
(Росія),
учасник
позаконкурсної
програми
МКФ
у
Роттердамі
(Нідерланди), «Побачення» (реж. Євген Матвієнко, Конкурсна програма
фестивалю
короткометражних
фільмів
у
Клермон-Феррані
(Франція
), «Дорога» (реж. Максим Ксенда) і «Уроки українського» (реж. Руслан
Батицький, ІХ Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Dr.Mabuse
(Іспанія) - в короткометражної секції. Міжнародне журі Української національної
кінопремії ОМКФ-2013 очолить британський режисер, кінознавець і
куратор Марк Казінс.
Також на прес-конференції стало відомо, що 4-й ОМКФ відвідає нідерландський
режисер Йос Стеллінг, який вже побував в Одесі в 2010 році в якості Голови
міжнародного журі 1-го ОМКФ. Режисер представить на фестивалі прем'єру
свого нового фільму «Дівчина і смерть», в якому знялися російські актори
Рената Литвинова та Сергій Маковецький. Йос Стеллінг, а також інші почесні
гості ОМКФ-2013, американський «Король культового кіно» Роджер Коман,
«чеське національне скарб» Іржі Менцель і директор Мюнхенського музею кіно
Стефан Дресслер, проведуть майстер-класи для слухачів Літньої кіношколи
ОМКФ.
ОМКФ продовжує розвивати майданчика для професійного спілкування та
підтримки кіноіндустрії: Кіноринок, Школу кінокритиків, Літню кіношколу,
презентації Work-in-Progress та пітчинг-сесії. «Професійна секція ОМКФ,
партнером якої з самого заснування фестивалю є Державне агентство України з
питань кіно, у 2013 році істотно розшириться - очікуються глави найбільших
європейських кінофундації - Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі,
Угорщини, Ізраїлю та інших країн. Спеціальна програма буде присвячена
розвитку ко-продукції в країнах колишнього СРСР» - розповіла на пресконференції Катерина Копилова.

	
  

	
  

На сайті ОМКФ вже відкритий прийом заявок на участь в проектах Школа
кінокритиків, Work-in-Progress та Пітчинг, який триватиме до 15 травня
2013.
Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) був заснований в 2010 році і
проводиться за підтримки Державного агентства України з питань кіно,
Одеської облдержадміністрації та Одеського міськвиконкому. Фестиваль
проходить під патронатом губернатора Одеської області Едуарда
Матвійчука.

ОДЕСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ ДЯКУЄ ЗА ПІДТРИМКУ
СВОЇМ ПАРТНЕРАМ:
Генеральний партнер Фестивалю – ТАСкомбанк
Генеральний телевізійний партнер – Телеканал «Україна»
Офиційний автопартнер – Компанія Renault в Україні
Генеральний авіаперевізник – Міжнародні авіалінії України (авіакомпанія
МАУ)
Генеральний медіапартнер – «Фокус»
Офіційний аудитор – Міжнародна аудиторсько-консалтингова компанія
«Делойт»
Генеральний радіопартнер – Europa Plus
Офіційний Інтернет-партнер – Korrespondent.net
Надійний Інтернет-партнер кінофестивалю – Телекомунікаційна компанія
TENET
Чистий партнер кінофестивалю – Компанія «Керхер»
Офіційний фешн-дизайнер фестивалю - kamenskakononova
Служба доставки кінофестивалю – Компания UPS
Додаткова інформація:
Олександра Кравченко, PR-директор ОМКФ
press@oiff.com.ua / +38067 996 777 1
Олена Балбек, медіа-координатор українських ЗМІ
ukraine@oiff.com.ua, +38096 339 333 9
www: oiff.com.ua
Facebook: http://www.facebook.com/odessaiff
Twitter: http://twitter.com/odessaiff
YouTube: http://www.youtube.com/user/odessaiff

	
  

