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Українська програма на канадському кінофестивалі
16 березня ц.р. Посол України в Канаді Ігор Осташ взяв участь у представлені Української
кінопрограми в м.Монреаль, що відбулося у рамках проведення 15-го Міжнародного
фестивалю короткометражних фільмів в м.Сегене та було приурочено до 20-ї річниці
незалежності України.
Захід відбувся в одному з центральних кінотеатрів м.Монреаль «Сінема дю Парк». Під час
виступу перед початком показу фільмів І.Осташ наголосив, що сучасний український
кінематограф продовжує славні традиції, закладені такими видатними режисерами, як
О.Довженко та С.Параджанов. Посол також повідомив присутніх, що фільм «Земля»
українського режисера О.Довженка був названий одним із 12 найкращих фільмів усіх часів
та народів. Крім того, І.Осташ підкреслив, що особливого значення представлення
Української кінопрограми в Канаді набуває у зв’язку з тим, що цього року відзначається
20-а річниця незалежності України та 120-а річниця поселення українців в Канаді. На
заході були присутні численні кінолюбителі, серед яких переважали канадці
неукраї\нського походження. Водночас, особливий інтерес ця програма викликала серед
представників української громади м.Монреаль.
Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Рігард» в м.Сегене відбувся з 12 по
16 березня ц.р. Українська кінопрограма, представлена на фестивалі, була підготовлена у
співпраці з Міжнародним кінофестивалем «Молодість» в м.Київ за активного сприяння
Посольства України в Канаді. На фестивалі були продемонстровані такі українські
короткометражні фільми: анімаційний фільм «Йшов трамвай №9» (режисер Степан
Коваль), документальний фільм «Проти сонця» (режисер Валентин Васянович),
документальний фільм «Подорожні» (режисер Ігор Стрембіцький»), художній фільм
«Глухота» (режисер Мирослав Слабошпицький), художній фільм «Клятва» (режисер
Марина Врода), художній фільм «Собаки Українки» (режисер Дарія Онищенко), художній
фільм «Її місце порожнє» (режисер Богдана Смирнова). При цьому, художній фільм
Д.Онищенко «Собаки Українки» брав участь у конкурсній програмі фестивалю. Усі фільми
Української кінопрограми демонструвалися мовою оригіналу з субтитрами французькою та
англійською мовами.
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Крім того, вітання учасникам Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів
«Рігард» були надіслані від української анімаційної художниці на піску, переможниці
другого сезону телешоу «Україна має талант» Ксенії Сімонової, а також
продемонстрований її короткий відео сюжет з пісочної анімації.
Українську кінопрограму на фестивалі представляли режисер Дарія Онищенко та
програмний директор Міжнародного кінофестивалю «Молодість» у м.Київ Денис
Нікітенко.
Загалом, Українська кінопрограма була презентована у трьох містах канадської провінції
Квебек: 12 березня ц.р. в м.Сегене – основному місці проведення Міжнародного фестивалю
короткометражних фільмів «Рігард», 14 березня ц.р. - в м.Квебек та 16 березня ц.р. - в
м.Монреаль, що вважається однією із світових столиць кінофестивалів.
Представлення Української кінопрограми в Канаді дозволило на високому рівні
продемонструвати професійній публіці та канадській громадськості набутки українського
кінематографу після проголошення незалежності України, а також викликало широкий
інтерес серед канадської громадськості.
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