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Как стало известно, в список фильмов, допущенных к участию в конкурсе налучшую игровую кинокартину 2013 года, включена работа нашей землячкиЛ.Солдатенко – «Волшебные истории. Эликсир доброты».  Этот фильм уже не впервые привлекает внимание отборочных комиссий, ивызывает интерес она далеко не случайно: свидетельством тому – заслуженныенаграды целого ряда  фестивалей, в том числе – Гран-При Международногофестиваля «Алые паруса».  От всей души желаем нашим землякам-коллегам нового убедительного успеха.  А желающим детальнее познакомиться с условиями самого конкурса, полнымсписком фильмов-участников и составом жюри – предлагаем материал,официально обнародованный Национальным союзом кинематографистовУкраины.     Відбулося перше засідання Експертної ради з щорічної премії НСКУ (рішення прозаснування  премії ухвалено пленумом правління НСКУ). Було затвердженосписок фільмів, допущених до участі в конкурсі та визначено порядокподальшої роботи Комісії, яку очолює голова НСКУ Сергій Тримбач.    Положення про щорічну премію Національної спілки кінематографістів України  Щорічна Премія засновується Національною спілкою кінематографістів України з метоювідродження та розвитку українського кіномистецтва, підвищення творчої майстерностімитців, підтримки молодих кінематографістів, пропаганди кращих здобутків українськогокіно.  Завдання Премії – визначення кращих фільмів та відзначення кінематографістів затворчі здобутки у поточному році.  Лауреати нагороджуються пам’ятними призами та дипломами.  Номінації Премії:  Найкращий ігровий фільм  Найкращий неігровий фільм  Найкращий анімаційний фільм  Найкращий дебют  Найкращий фільм року  Фільмами-номінантами можуть бути професійні твори вітчизняного виробництва, відзнятіукраїнськими кіномитцями.  Представляють твори на конкурс власники прав на фільми. Вони надають досекретаріату правління НСКУ п’ять дисків з записом твору.  Оцінює фільми експертна рада НСКУ, до якої входять авторитетні діячі українськогокіно. Членами ради не можуть бути автори фільмів-претендентів на нагороди. Щорічносклад експертної ради змінюється.  Експертна рада оцінює фільми шляхом таємного голосування.  Якщо два чи більше фільмів отримують однакову кількість балів, Голова експертної радимає право використати своє право на два голоси.  Фільми подаються на конкурс до 1 лютого поточного року.  Експертна рада переглядає фільми і ухвалює своє рішення до 1 березня.  Урочисте нагородження переможців відбувається у середині березня.  Примітка. У зв’язку з драматичними суспільно-політичними подіями, що відбувалися вКиєві взимку 2014 року, терміни проведення конкурсу змінено.  Прийом фільмів на конкурс завершується 14 квітня 2014 р.  Експертна рада закінчує ознайомлення з фільмами-номінантами до 1 травня 2014 р.  Урочисте нагородження переможців 15 травня 2014р. в Будинку кіно.    Конкурс найкращих фільмів 2013 року   на призи Національної спілки кінематографістів України    Ігрові фільми  "Зелена кофта", режисер В.Тихий  "Люби мене", режисери Марина Ер Горбач, Мехмет Багодир Ер  «Хвороба кохання», режисер Д. Томашпольський  «Параджанов», режисер О. Фетисова  «Креденс», режисер В. Васянович  «Хайтарма», режисер А. Сейтаблаєв  «Чарівні історії. Еліксир доброти», режисер Л. Солдатенко  "Іван Сила", режисер В.Андрієнко    Неігрові фільми  "Маскарад", режисер І.Павличук  «Позитив», режисер П.Кельм  «Табір», режисер О. Балагура  «Доля. Григір Тютюнник», режисер О. Рябокрис  «Село, в якому народжуються казки», режисер В. Образ  «Лариса Кадочникова. Автопортрет», режисери Л. Кадочникова, Д.Томашпольський  «Людина є таємниця», режисер М. Мамедов  «Пам’ятник, який створив Лук’ян», режисер А. Рожен  "Денисія", режисер О.Денисенко  "Підніміть мені вії", режисер Р.Плахов-Модестов    Анімаційні фільми  «№ 201», режисер О. Педан  «Птахи», режисер І. Смирнова  «Лежень», режисер Л. Московчук  «Крамниця співочих пташок», режисер А. Лавренішин  "Чорнозем", режисер С.Коваль  "Замок Беати", режисер О.Карпус    Дебюти  "Дідочок задумав женитися"(анім.), режисер Ю.Борисенко  "Вигадка"(анім.), режисер К.Чепик  "Жуйка"(анім.), режисер О.Макарчук  «Уроки української», режисер Р. Батицький  «Перший крок у хмарах», режисер Л.Горлова  «Алкоголічка», режисер Ю.Гонтарук  «Помин», режисер І.Цілик  "Не менше 50 кг", режисер М.Артеменко  "Металобрухт" (неігровий), режисер Д.Глухенький  "Сери та сеньори" (неігровий), режисер О.Течинський  "Так закінчилось літо", режисер М.Рощина  "Дорога", режисер М.Ксьонда  "Інь, і що з цим робити", режисер М.Хорошун    Члени експертної ради по присудженню Премії НСКУ:        1. 1. Тримбач Сергій, кінознавець      2. 2.  Балаян Роман, кінорежисер      3. 3.  Вержбицький Богдан, кінооператор      4. 4.  Матешко Анатолій, кінорежисер      5. 5.  Ширман Роман, кінорежисер      6. 6.  Храпачов Вадим, композитор      7. 7.  Чернишева Наталя, режисер-аніматор      8. 8.  Маслобойщиков Сергій, кінорежисер      9. 9.  Зимовець Віталій, кінооператор    10. Вітер Василь, кінорежисер  11. Брюховецька Лариса, кінознавець  12. Хмельницький Володимир, кінорежисерИсточник: ukrkino.com.ua{jcomments on}
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