ЛІТНЯ КІНОШКОЛА ОДЕСЬКОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ

Стали відомі імена всіх лекторів, а також повна програма майстеркласів та творчих зустрічей Літньої кіношколи - освітнього проекту 4-го
Одеського міжнародного кінофестивалю, який відбудеться 12-20 липня
2013 року.
Живий класик нової хвилі у чеському кіно 1960-х, режисер, сценарист і актор
Іржі Мецель приготував для слухачів Літньої кіношколи майстер-клас з
режисури під назвою «Знімати комедію - це вам не жарти». Кінематографіст
розповість

про

особистий

досвід

зйомки

фільмів

і

відповідальність

кінематографістів, про роботу з акторами і про труднощі, з якими може
зіткнутися режисер, намагаючись створити фільм з дійсно хорошим гумором.
Менцель також представить в секції «Спеціальні покази» свій оскароносний
фільм «Поїзди під пильним спостереженням» / Ostré sledované vlaky (1966),
знятий ним у віці 28 років.
Директор Мюнхенського музею кіно, відомий європейський кінокритик і експерт
в області німого кіно Штефан Дресслер прочитає свою знамениту лекцію про 12
різних історичних систем 3D-формату - «Коротка історія 3D фільмів» / A short
History of 3D films. Американський режисер і продюсер, «король фільмів класу
Б», володар почесного «Оскара» Роджер Корман розкриє секрет свого успіху йому вдалося швидко і дешево зняти півсотні і спродюсувати близько 400
фільмів,

відкривши

при

цьому

чимало

майбутніх

зірок

кінематографу.

Знаменитий нідерландський режисер і сценарист, один з головних європейських
артхаусних режисерів сучасності Йос Стеллінг, що вже побував в Одесі в 2010
році, представить на фестивалі свій новий фільм «Дівчина і смерть» і відповість
на запитання студентів Літньої кіношколи.
Тонкощами продюсерської майстерності, накопиченими за 25 років роботи, зі
слухачами освітнього проекту ОМКФ поділиться голова журі Міжнародного
конкурсу,

впливовий

продюсер,

телевізійний

менеджер

і

визнаний

документаліст Олександр Родянскій. Також на фестивалі пройде презентація
його книги «Виходить продюсер», на сторінках якої йдеться про кінематограф і

телебачення, про роботу зі швидкістю і якістю Голлівуду і про те, як справжні
продюсери впливають на свідомість мільйонів людей.
Ще один член журі Міжнародної конкурсної програми ОМКФ-2013, британський
кінопродюсер, лауреат багатьох нагород Таня Сегачан, прочитає майстер-клас
про мистецтво продюсування. Саме вона першою помітила кінематографічний
потенціал книг про Гаррі Поттера, а потім спродюсувала перші чотири фільми
найуспішнішою франшизи в історії світового кінематографу для Warner Bros.
Лави

лекторів

освітнього

проекту

ОМКФ-2013

поповнив

і

один

з

найактуальніших європейських режисерів - безкомпромісний Ульріх Зайдль. В
рамках майстер-класу австрієць буде говорити про свій творчий метод на
прикладі кінотрилогії «Парадіз», останню частину якої - «Парадіз: надія /
Paradies: Hoffnung» - режисер привезе на фестиваль.
Крім того, зі студентами Літньої кіношколи в рамках Q&A сесії поспілкуються
сербський режисер, дворазовий володар «Золотої пальмової гілки» Канн, Емір
Кустуриця і один з найкасовіших режисерів на території колишнього СРСР,
продюсер і сценарист Тимур Бекмамбетов, який також привезе на фестиваль
свою нову продюсерську роботу - фільм Віктора Шамірова «Гра в правду».

Літня кіношкола - освітній проект Одеського міжнародного кінофестивалю, що
складається з серії майстер-класів та творчих зустрічей з метрами світової
кіноіндустрії - знаменитими акторами, режисерами, сценаристами, кінознавцями
і продюсерами. Ця секція фестивалю функціонує з першого ОМКФ, який
відбувся в 2010 році. За 3 роки майстер-класи прочитали голлівудські актори
Рутгер Хауер, Джон Малкович, Майкл Медсен, Джеральдіна Чаплін, режисери
Пітер Грінуей, Кшиштоф Зануссі, Вадим Перельман, Кіра Муратова, Тодд
Солондз, Нана Джорджадзе, Олександр Мітта, Сергій Соловйов, Сергій
Лозниця, кінознавці Андрій Плахов, Наум Клейман та багато інших видатних
кінематографістів.

ОДЕСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ ДЯКУЄ ЗА ПІДТРИМКУ СВОЇМ
ПАРТНЕРАМ:
Міжнародний культурний портал Експеримент
Московська школа нового кіно
Ідеї на сніданок (Idea Breakfast)
CinemaHall
Сценарна майстерня (СМ)
LB.ua
Бюлетень Кінопрокатника
Variety Росія
Платформа культурних ініціатив ІЗОЛЯЦІЯ
Кіношкола ім. МакГаффіна
Культурний Проект
Платформа
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