ПРЕДСТАВЛЕНО ПРОГРАМУ 11-ГО ЮВІЛЕЙНОГО ОДЕСЬКОГО
МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ

ПРЕДСТАВЛЕНО ПРОГРАМУ 11-ГО ЮВІЛЕЙНОГО ОДЕСЬКОГО
МІЖНАРОДНОГО КІНОФЕСТИВАЛЮ
11-й Одеський міжнародний кінофестиваль вперше в історії проходитиме в
онлайн-форматі. З 25 вересня по 3 жовтня ОМКФ продовжить свою місію –
культивувати якісне інтелектуальне кіно серед глядачів. Цього року на
участь у конкурсних програмах фестивалю було подано 964 фільми з різних
країн світу. З них 12 робіт змагатимуться за Ґран-прі ОМКФ – “Золотого
Дюка” – та інші нагороди Міжнародного конкурсу. В Національній програмі
представлено 6 повнометражних та 11 короткометражних фільмів, інші
стрічки будуть оприлюднені пізніше. Під час 11-го ОМКФ видатний український
режисер Роман Балаян отримає почесну нагороду фестивалю – “Золотого
Дюка” за внесок у кіномистецтво. Також почесною статуеткою відзначать
відомого шведського режисера Роя Андерссона, а в межах фестивалю буде
показано його міні-ретроспективу, до якої увійшли “Шведська історія кохання”,
“Пісні з другого поверху” та “Про нескінченність”.
До Міжнародної конкурсної програми ОМКФ наразі відібрано 12 фільмів з
Німеччини, Італії, Аргентини, США, Судану, Франції, Єгипту, Норвегії, Катару,
Словакії, Румунії, Чехії, Ірландії, Південної Кореї, Ливти, України, Латвії, Іспанії,
Угорщини (враховуючи країни копродукції):
● Драматична антиутопія Валентина Васяновича “Атлантида” (Atlantis)
розповідає про Україну в найближчому майбутньому. Після вторгнення
Росії в 2014 році значна частина Сходу країни перетворилась на
пустелю, непридатну для людей. Місцеві змушені шукати свій шлях, як
жити далі. Стрічка отримала головну нагороду програми “Горизонти”
Венеціанського кінофестивалю.
● “Невидимий” (Nematoma) режисера Ігнаса Йонінаса — копродукційна
стрічка Литви, України, Латвії та Іспанії. Вона розповідає про Йонаса,
якого переслідують тіні минулого і пригнічує рутина. Чоловік проводить
час в Карпатах, допоки на танцях у санаторії його не помічає продюсер і
пропонує спробувати себе у телепроєкті в Литві. Водночас на Йонаса
чекає його старий ворог Вітас, який щойно вийшов із в’язниці.
● Південнокорейський кримінальний трилер “Звірі, які чіпляються за
соломинку” (Beasts clawing at straws) — повнометражний дебют
режисера Кіма Йон-Хуна. За сюжетом власник ресторану, який доглядає
за своєю хворою мамою, знаходить сумку з грошима в шафці сауни.
Водночас митник потрапляє в халепу, коли його дівчина тікає з грошима,
позиченими у лихваря.
● Драма Івана Остроховського “Служителі” (Servants) знята в копродукції зі
Словакією, Румуніє. Чехією та Ірландією. Це історія про двох студентів
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теологічної семінарії у тоталітарній Чехословаччини. У них є вибір: піти
на співпрацю або знаходитися під наглядом таємної поліції.
Французька комедія “На абордаж!” (À l'abordage) Гійома Брака
зосереджена на пригодах дуже дивного тріо, яке вирушає з
відчайдушною романтичною місією в імпровізовану поїздку у сільську
місцевість.
Повнометражний дебют режисера Амджажа Абу Алали “Ти помреш у
двадцять” створений у копродукції Судану, Франції, Єгипту, німеччини,
Норвегії та Катару. В основі історії — передбачення сільського святителя.
Після народження Музаміля він сказав, що хлопчик помре у 20 років.
Батько Музаміля не витримав прокляття та пішов з дому, залишивши
Сакіну виховувати сина самотужки. Але скоро Музімалю виповнюється 19
і до виконання пророцтва залишається зовсім мало часу.
Комедійний франко-туніський “Арабський блюз” (Arab blues) режисерки
Манель Лабіді знайомить глядача із Сельмою. Після кількох років,
проведених у Парижі, дівчина повертається додому в Туніс з мрією —
відкрити власну психотерапевтичну практику.
Драма “Материнство” (Maternal) для режисерки Маури Дельперо перший
художній фільм. Знята в копродукції Італії та Аргентини стрічка
розповідає про Лу. Вона бунтівна матір-підліток, яка живе з донькою
Ніною в жіночому притулку, яким керує група монахинь. Прибуття сюди
Паоли, симпатичної італійської монахині, співпадає зі зникненням Лу.
“Добровільний рік” — німецький драматичний фільм, який зняли
режисери Ульріх Колер та Геннер Вінклер. Урс — самотній лікар, який
доглядає свого брата-алкоголіка. Чоловік прагне дати дочці Джетті краще
життя, аби вона не застрягла у їхній провінції, і вмовляє її стати
волонтером у Південній Америці.
Трагікомедія “Вечеря в Америці” (Dinner in America) розповідає про
панк-рокера та молоду жінку, одержиму своїм гуртом. Несподівано вони
закохуються та вирушають в епічну подорож занепалими передмістями
Середнього Западу Америки. Стрічку зняв американський режисер Адам
Ремейєр.
Франко-бельгійський драматичний трилер “Палке кохання” (Adoration)
режисера Фабріса дю Велза розповідає про 12-річного Пола. Він живе
разом з матір’ю, яка працює в психіатричній лікарні у лісі неподалік
їхнього будинку. Одного разу хлопчик зустрічає нову загадкову пацієнтку
Глорію, у яку швидко закохується. Глорія переконує Пола разом втекти.
“Товариш Дракуліч” (Comrade Drakulich) — угорська казка Марка
Бодзсара про вампірів часів Холодної війни. Коли один з них прибуває у
В’єтнам, за ним починають стежити. Молода пара має дізнатися секрет
вічної молодості незнайомця, але раптово між ними виникає любовний
трикутний.

До складу журі Міжнародної конкурсної програми Одеського кінофестивалю
увійдуть: ісландська акторка та театральна режисерка Хальдора
Ґерхардсдоттір, португальска зірка Жоана Рібейро, відома за фільмом Террі
Гілліама “Чоловік, який вбив Дон Кіхота”, українська акторка театру, кіно та
дубляжу Лариса Руснак та французький актор і режисер Серж Аведікян.
Очолить міжнародне журі канадський композитор Говард Шор — лауреат
премій “Оскар”, “Греммі” та “Золотий глобус”.
До Національної конкурсної програми 11-го Одеського міжнародного
кінофестивалю наразі увійшли 6 повнометражних фільмів:
● Анімаційна фантастична стрічка “Віктор_Робот” Анатолія Лавренишина
– це історія про дружбу та пригоди, які відбуваються у далекому
майбутньому. Штучна зірка, яка має забезпечувати енергією планети
навколо себе, не працює. Єдиний, хто здатен її полагодити – дідусь
маленької Віки, який і створив зірку. Але він загадково зник. Разом з
помічником роботом Віктором дівчинка вирушає на пошуки дідуся.
● Художній фільм “Урсус. Кавказький бурий ведмідь” розповідає про
трьох невдах – грузинського кінорежисера, українського каскадера та
канадської захисниці диких тварин, які в 1992 році здійснюють
відчайдушну подорож з охопленої вогнем громадянської війни столиці
Грузії до Берліна. Копродукційний фільм України, Грузії, Німеччини та
Болгарії зняв режисер Отар Шаматава.
● Документальна стрічка Єгора Трояновського “Бєс” розслідує викрадення і
ймовірне вбивство добровольця у 2014 році на Донбасі. Його батько,
літній рибалка з півдня України, вирушає слідами викрадачів,
намагаючись знайти свідків останніх хвилин життя молодого солдата.
● Ігровий фільм “Мій милий дім” Сергія Сторожева описує сварку між
трьома дітьми померлої матері. Вони не можуть поділити спільну
квартиру, в якій провели все своє дитинство. Наймолодший Паша проти
продажу квартири, але сестра і брат вважають інакше. Коли у рідних
закінчаться аргументи, вони почнуть робити жахливі, незворотні речі.
● Комедійна драма Джейдена Стівенса “Родина”, знята у копродукції
України та Австралії, розповідає про самотнього чоловіка, який шукає
емоційного притулку в організації та документуванні сімейних моментів.
До цього він залучає низькопробних імітаторів. Та одного разу стосунки
героя з фальшивою сестрою опиняються на межі справжніх.
● Документальна стрічка “Поміж кадрами” режисерки Анастасії Тихої — це
історія виняткових стосунків між актором, Тарасом Денисенком, та студентами,
що виховувалися в його творчій майстерні"

Також у Національній конкурсній програмі будуть показані 11 короткометражних
стрічок:

● Від цього моменту й назавжди, режисер Ігор Стеколенко (Україна,
2020)
● Прощавай, Головін, режисер Мат’ю Ґрімар (Канада/Україна, 2019)
● Нетерпимість, режисер Станіслав Битюцький (Україна, 2020)
● Двоє, режисер Владислав Вітрів (Україна, 2020)
● Ой!, режисерка Ольга Золотарьова (Україна, 2020)
● Ще нам усміхнеться доля, режисерка Жоанна Ракотоарізоа
(Україна/Франція, 2020)
● Шибайголови, режисер Микола Рідний (Україна/Італія/Німеччина, 2020)
● Альфа, режисерка Олена Рубашевська (Україна, 2020)
● Поміж тіней, режисер Олександр Стеколенко (Україна, 2020)
● Чачьо, режисер Віталій Гавура (Україна, 2020)
● Слава, режисери Марина Нікольчева, Максим Васянович (Україна, 2020)
Оцінювати роботи українських кінематографістів буде журі Національної
конкурсної програми, до складу якого увійшли: Джіона Назаро – генеральний
делегат Венеціанського тижня критики, программер Роттердамського
кінофестивалю, куратор фестивалю Visions du Réel de cinéma de Nyon; Маріт
ван ден Елсхаут, яка очолює індустрійну секцію Роттердамського
кінофестивалю; український режисер та лауреат 10-го ОМКФ Наріман Алієв.
Повний склад журі Національної конкурсної програми буде оголошено згодом.
У Конкурсі Європейських документальних фільмів 11-го ОМКФ братимуть
участь 8 стрічок з Фінляндії, Швейцарії, Туреччини, Ізраїлю, Франції, Німеччини,
України, Чехії та Іспанії(всі країни копродукції враховуються):
● “Диригування” (Conductivity, реж. Анна-Карін Ґренрус) – це фільм про
творче лідерство, розказаний через іссторії трьох молодих диригентів
престижної Академії Сібеліуса в Хельсінки.
● “Конкурс краси” (The Pageant, реж. Ейтан Іпекер). Щорічно з 2011 року
у Хайфі проводиться унікальний конкурс краси. Учаниці - жінки, які
пережили Голокост. У розпал цього яскравого видовища їхні особисті
травми залишаються такими ж глибокими, як і раніше.
● Фільм “Воєнні канікули”(Summerwar, реж. Моріц Шульц) слідує за
двома 12-річними дітьми, який батьки записали у літній табір полку
“Азов”. Тут навчають бути бійцями, проводять тренування, занурюють у
мілітаризоване середовище і готують до того, аби загинути за свою
країну у бойових діях.
● “Я – сонце” (I am the sun, реж. Іларія Ґамбареллі) – інтимний портрет
італійського дизайнера Лоренцо Ріви та його стосунків з колишнім
партнером Луїджі Валієтті. Після краху свого бренду пара змушена
працювати в тіні, намагаючись повернути собі престиж у світі моди.

● Стрічка “Я хочу тебе, якщо ти насмілишся” (I want you if you dare, реж.
Даґмар Смржова) пропонує абсолютно новий погляд на життя бідної сім’ї,
яка живе у селі. Мати-одиначка Мартіна виховує двох доньок, одна з яких
народилася з вадами зору, а інша отримала інвалідність після
поліомієліту.
● “Сестри Росіанте” (Las hermanas de Rocinante, реж. Александра
Кауфман) схожий на кінематографічний роман про дитинство у селі та
про першу зустріч зі смертю. В результаті економічної кризи тисячі
іспанських коней були покинуті власниками. Група дівчат зібралась, аби
дати непотрібним тваринам нове життя.
● “Пророк і прибульці” (The Prophet and the Space aliens, реж. Йоав
Шамір) розповідає глядачеві про Раеля, якого прибульці після їхньої
раптової зустрічі призначають “останнім пророком”. Так він стає
засновником та лідером найбільшої у світі релігії НЛО. Пошуки вірних
послідовників допоможуть віднайти відповіді на деякі питання віри.
● Земля Гевара (Gevar's land) режисера Кутайби Бархамджи розповідає
про Гевара, який після приїзду із Сирії оселився зі своїм сином та
партнером у передмісті Реймса. Чоловік вирішив інвестувати в оренду
невеликої ділянки землі, щоб вирощувати там овочі. Режисер знімає
компанію протягом чотирьох сезонів, спостерігаючи за тим, як земля
часто бунтує проти їхній сподівань.

Оцінювати роботи документалістів буде журі Конкурсу європейських
документальних фільмів, до складу якого увійшли: арт-директор Празького
міжнародного кінофестивалю Febiofest, член ФІПРЕССІ та Європейської
кіноакадемії Ніколай Нікітін; українська режисерка Ірина Цілик. Повний склад
журі Конкурсу європейських документальних фільмів буде оголошено згодом.

ЛАУРЕАТИ ПОЧЕСНИХ НАГОРОД ЗА ВНЕСОК У КІНОМИСТЕЦТВО
На 11-му Одеському міжнародному кінофестивалі вручать почесні нагороди за
вклад в кіномистецтво. Їх отримають:
РОЙ АНДЕРССОН
Відомий шведський кінорежисер Рой
Андерссон, а також лауреат
Каннського та Венеціанського
кінофестивалів, номінант Берлінале
отримає почесного «Золотого Дюка»
за внесок у кіномистецтво. Також в
межах фестивалю відбудеться показ
міні-ретроспективи фільмографії Роя
Андерссона. До неї увійшли три
стрічки: дебютна робота режисера
«Шведська історія кохання», володар
численних нагород фільм «Пісні з
другого поверху» та нова робота Роя
Андерссона «Про нескінченність».
Крім цього, на глядачів ОМКФ чекає Q&A з режисером в онлайн-форматі.
Рой Андерссон народився у 1943 році у шведському Гетеборзі. Наприкінці 60-х
він навчався у Кіношколі Шведського інституту кіно у Стокгольмі. Його
режисерським дебютом стала стрічка «Шведська історія кохання» 1970 року,
яка отримала чотири нагороди Берлінського кінофестивалю. Другим був фільм
«Гіліап» 1975 року, який був представлений у секції Канн «Двотижневик
режисерів». Після цього він працював над рекламними роликами, за які
отримав безліч нагород, зокрема вісім Каннських Золотих Левів. У 1989 році
вийшов незавершений фільм Роя Андерссона про СНІД «Щось сталося». У
1992 році вийшла антологія «Успішна заморозка містера Моро», де режисер
виступив співредактором. Також був редактором виставки «Швеція та
Голокост».
Рой Андерссон повернувся до повнометражного формату з фільмом 2000 року
«Пісні з другого поверху», який отримав безліч нагород, в тому числі і приз журі
Каннського кінофестивалю. За 7 років він повернувся на Лазурне узбережжя з
другою частиною трилогії, розпочатої «Піснями», — зі стрічкою «Ти, що живеш».
Прем’єра завершальної частини під назвою «Сидів голуб на гілці, міркуючи про
буття» відбулась на 71-му Венеціанському кінофестивалі. Стрічка отримала там
«Золотого лева» як найкращий фільм. До речі, тоді Рой Андерссон став першим
та єдиним шведським режисером, що отримав цю нагороду. У 2019 році його

нагородили «Срібним левом» Венеціанського кінофестивалю як найкращого
режисера за фільм «Про нескінченність».

РОМАН БАЛАЯН
За свою карьеру український
сценарист і кінопродюсер Роман
Балаян зняв 15 фільмів, написав
сценарії до 7 стрічок та спродюсував
два фільми.
Роман Балаян починав як режисер у
1970 році на Київській кіностудії.
Згодом викладав на Вищих курсах
сценаристів та режисерів Держкіно
СРСР, де в його майстерні навчався
Сергій Маслобойщиков. Сам Роман
Гургенович вважає себе учнем Сергія
Параджанова. Його режисерський
дебют відбувся у 1973 році. Другий фільм Романа Балаяна «Бірюк» отримав
номінацію на «Золотого ведмедя» Берлінале у 1977 році. А художній фільм
«Польоти уві сні та наяву» 1987 року став одним з найкасовіших хітів
радянського кіно. Ця стрічка стала узагальненням трагедії покоління, що жило в
умовах абсурдних реалій режиму пізнього соціалізму.
Серед найвідоміших робіт Романа Балаяна – «Бірюк», «Польоти уві сні та
наяву», «Два місяця, три сонця», «Леді Макбет Мценського повіту», «Райські
птахи» та інші. Роман Балаян має низку нагород за свої роботи. Зокрема він
удостоєний призу «Золотий тюльпан» Стамбульского кінофестивалю за фільм
«Бережи мене, мій талісмане», премії «Ніка» за «Найкращий фільм країн СНД і
Балтії» зі стрічкою «Райські птахи». У 1997 році Роман Балаян отримав звання
Народного артиста України, а у 2001 році – Академіка Національної академії
мистецтв України.

СПЕЦІАЛЬНА ПОДІЯ: КІНОПЕРФОРМАНС НА ПОТЬОМКІНСЬКИХ СХОДАХ

Попри абсолютно новий онлайн-формат 11-го Одеського міжнародного
кінофестивалю традиційний перформанс просто неба відбудеться офлайн на
Потьомкінських сходах. У передостанній день ОМКФ, 2 жовтня, відбудеться
показ німого художнього фільму “Ґолем, як він прийшов у світ”. Цього року
стрічці Карла Бьозе та Пауля Вегенера, яка вважається провідним зразком
раннього німецького експресіонізму, виповнюється 100 років.
Німий фільм жахів “Ґолем, як він прийшов у світ” знятий за мотивами єврейської
легенди про однойменну глиняну статую, яку оживили за допомогою магії. Дія
стрічки відбувається у празькому гетто в 16 столітті. Імператор збирається
вигнати євреїв з міста під проводом, що вони практикують чорну магію. Рабин
Лев хоче це попередити і бачить єдину можливість – дійсно звернутися до
темних сил. За допомогою демона Астарота він оживляє статую Ґолема. Та
зовсім скоро все виходить з-під контролю.
Ґолема втілив один з режисерів стрічки Пауль Вегенер. Завдяки цій ролі образ
глиняної людини, яку оживили за допомогою магії, став дуже впізнаваним та
часто і досі використовується у фантастичній літературі та кіно.
Показ стрічки на Потьомкінських сходах буде супроводжувати камерний
оркестр, який виконає саундтрек до фільму, написаний ізраїльським
композитором Бетті Оліверо. Аранжування створив один із засновників
міжнародного відродження концертів німого кіно Гонтер А. Бухвальд. Він
вважається одним з кращих диригентів супроводу фільму, оскільки провів вже

безліч кіноконцертів “Ґолема” по всьому світові з моменту його прем'єри у 1997
році у Віденському Концертхаусі.
Кіноперформанс “Ґолем, як він прийшов у світ” на Потьомкінських сходах
транслюватиметься наживо на платформі oiff.online.

ПОЗАКОНКУРСНА ПРОГРАМА:
УКРАЇНСЬКА РЕТРОСПЕКТИВА “ОДЕСЬКЕ ВІЛЬНЕ КІНО”
До ретроспективи українських фільмів “Ретро: Одеське вільне кіно”, яка буде
показана офлайн в межах 11-го ОМКФ у Національному центрі Олександра
Довженка у Києві увійшли такі стрічки:
● Пустеля / Desert, реж. Михайло Кац, СРСР, 1991, 128’
● Кульгаві увійдуть першими / The Lame will Enter First, реж. Михайло Кац,
Україна, 1993, 109’
● Людина К / Man K, реж. Сергій Рахманін, Україна, 1992, 86’
● Крамниця "Рубінчик і…" / Store "Ruby and…", реж. Юрій Садомський,
1992, 77’
● Дорога в Парадиз / The Road to Paradise, реж. Юрій Белянський, Україна,
1991, 88’

ПОЗАКОНКУРСНА ПРОГРАМА:
ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛІВ
Традиційно у секції “Фестиваль фестивалів” ОМКФ будуть представлені
найгучніші світові кінохіти. Цього року серед них володарі нагород Берлінського,
Венеційського, Польского фестивалів, кінофестивалю в Локарно та Карлових
Варах.
Мартін Іден / Martin Eden, реж. П’єтро Марчелло
Італія, Франція, Німеччина, 2019, 119 хв
● Приз за найкращу чоловічу роль на Венеційському кінофестивалі (2019)
Ялда / Yalda, реж. Массуд Бакші
Іран, Франція, Німеччина, Швейцарія, Люксембург, Ліван, 2019, 89’
● Головний приз журі кінофестивалю Санденс (2020)
Ласкаво просимо до Чечні / Welcome to Chechnya, реж. Девід Франс
США, 2020, 107’
● Приз Тедді і Приз глядацьких симпатій Берлінале (2020)

Ікар. Легенда про М’єтека Коша / Icarus. The Legend of Mietek Kosz, реж.
Мацей Пепшиця
Польща, 2019, 110’
● Володар 7 нагород Польського кінофестивалю (2019)
Вулиця Пустельна, 143 / 143 Sahara street, реж. Хассен Ферхані
Алжир, Франція, Катар, 2019, 100’
● Найкращий молодий режисер на кінофестивалі у Локарно (2019)
Серпнева діва / The August Virgin, реж. Хонас Труеба
Іспанія, 2019, 125’
● Спеціальна відзнака і приз FIPRESCI на фестивалі у Карлових Варах
(2019)
Жахлива Івана / Ivana the terrible, реж. Івана Младеновіч
Румунія, Сербія, 2019, 86’
● Спеціальна відзнака журі на фестивалі у Локарно (2019)

ПОЗАКОНКУРСНА ПРОГРАМА:
VISIONS/ВІЗІЇ

Одеський міжнародний кінофестиваль представляє нову програму “Візії”, яка
буде показана вперше. У програмі представлені фільми з оригінальним
візуально-наративним кінематографічним підходом, який високо оцінили на
світових кінофестивалях на кшталт Канн, Торонто, Берлінале та інших.
До програми “Візії” увійшли такі фільми:

● Дванадцять тисяч (Twelve thousand), реж. Надеж Требаль, Франція,
2019
● Тламес (Tlamess), реж. Еладін Слім, Туніс/Франція, 2019
● Тягар бути народженим (The trouble with being born), реж. Зандра
Вольнер, Австрія/Німеччина, 2020
● Жовта тварина (A yellow animal), реж. Феліпе Браґанса, Бразилія/
Португалія, 2020
● Любовна трилогія: Оголена (Love trilogy: Stripped), реж. Ярон Шані,
Ізраїль/Німеччина, 2018
● Любовна трилогія: Скутий (Love trilogy: Chained), реж. Ярон Шані,
Ізраїль/Німеччина, 2019
● Любовна трилогія: Відроджена (Love trilogy: Reborn), реж. Ярон Шані,
Ізраїль/Німеччина, 2019
● Сплетіння (Entwined), реж. Мінос Ніколакакіс, Греція/Велика Британія,
2019
● Ісаак (Isaac), реж. Юргіс Матулявічюс, Литва, 2020

ПОЗАКОНКУРСНА ПРОГРАМА:
СПЕЦІАЛЬНІ ПОКАЗИ
До позаконкурсної програми Спеціальних показів 11-го Одеського міжнародного
кінофестивалю увійшли:
● Кубрик про Кубрика / Kubrick by Kubrick, реж. Ґреґорі Монро, Франція,
2020, 73’
● Останній кінопоказ у Бухаресті / Last picture show in Bucharest, реж.
Люді Бокен, Ізраїль/Україна/Румунія, 2020, 100’
● Номери / Numbers, реж. Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв,
Польща/Україна/Чехія/Франція, 2020, 104’
ОМКФ – ДІТЯМ: СПІЛЬНО З “ЧІЛДРЕН КІНОФЕСТ”
11-й Одеський міжнародний кінофестиваль спільно з фестивалем мистецтв кіно
для дітей і підлітків “Чілдрен Кінофест” представляє програму “ОМКФ – дітям”.
До неї увійшли такі стрічки:
-

Подорож принца (The Prince’s Voyage), реж.Жан-Франсуа Лаґйоні,
Ксав’є Пікар, Франція/Люксембург, 2019, 77’
Смерть Нінтендо (Death of Nintendo), реж. Рея Мартін, США/Філіппіни,
2020, 99’
Гол! (Strike!), реж. Тревор Гарді, Велика Британія, 2019, 99’
Лос Бандо (Los Bando), реж. Крістіан Лу, Норвегія/Швеція, 2018, 94’

Також будуть показані 10 фіналістів Чілдрен Кінофесту.
МАЙСТЕР-КЛАСИ

Під час 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю відбудуться майстеркласи з відомими режисерами, композиторами та членами журі в форматі
онлайн. Зокрема на глядачів ОМКФ чекають дистанційні зустрічі з такими
відомими кінодіячами:
-

Рой Андерссон (Швеція) - режисер, який отримає почесну нагороду
“Золотий Дюк” за внесок в кіномистецтво. Також буде показана мініретроспектива фільмографії режисера;
Роман Балаян (Україна) - режисер, якого відмінять почесним “Золотим
Дюком” за вклад в кіномистецтво;
Говард Шор (Канада) - композитор та голова журі Міжнародної
конкурсної програми.

11-Й ОДЕСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ ДЯКУЄ ЗА ПІДТРИМКУ
СВОЇМ ПАРТНЕРАМ ТА СПОНСОРАМ:
Генеральний партнер - АТ "ТАСКОМБАНК"
За підтримки Українського культурного фонду
За підтримки Creative Europe - MEDIA Programme of the European Union
Офіційний партнер - izibank
Генеральний медіа партнер - телеканал "Україна"
Офіційний алкогольний спонсор - ARARAT
Партнер пітчингу серіалів - кінокомпанія Star Media
Офіційний аудитор – Kreston GCG
Креативний партнер - BBDO Ukraine
Партнер фестивалю - DzygaMDB
Юридичний партнер - Axon Partners
Інформаційний партнер - медіа дім НВ
Головний радіо партнер - NRJ
Партнер фестивалю - EscapeLAB
Медіа партнер - MEGOGO
Світський партнер - JetSetter
Інформаційний партнер - VGL cinema
Партнер фестивалю - Liki24.com
Розумний глянець - L'Officiel Ukraine
Медіа партнер - сайт мicта Одеси 048.ua
Партнер фестивалю - Pufetto
Офіційний партнер - тижневик Фокус
Інформаційний партнер - Kyiv Media Week
Баварський Дім Одеса
Посольство Держави Ізраїль в Україні
Посольство Канади в Україні
Виконавчий комітет Одеської міської ради
Одеська обласна державна адміністрація

