
Компанії FILM.UA і Animagrad 
почала роботу над першим по-

внометражним мультфільмом за 
мотивами класичного твору Лесі 
Українки — «Мавка. Лісова пісня». 
Уперше наша літературна класика 
звернеться до глядача з широких 
екранів яскравими та вражаючими 
образами, повідомляє сайт film.ua.

«Мавка. Лісова пісня» — диво-
вижний і захопливий мультфільм 
для всієї родини, який зачарує до-
бром, світлом і своїми барвами. «Лі-
сова пісня» була обрана не випадко-
во, адже саме цей твір, в основі якого 
лежить древнє міфологічне мислен-
ня нашого народу, в точній і поетич-
ній формі розкриває універсальну 
картину світу. Автори мультфільму 
«Мавка. Лісова пісня» не просто пе-
ренесуть класичну п’єсу на екран. 
Вони створять новий твір, змінив-
ши і сюжет, і трагічний тон оригі-
налу, зберігши при цьому тонкість, 
ліричність, красу і казковість п’єси. 
Історія буде доповнена зрозумілими 
сучасній аудиторії сюжетами й об-
разами та порадує не лише новими 
комічними персонажами, але й хеп-
пі-ендом. Завдяки копіткій роботі 
сценаристів, а також вкрапленням 
етнічних мотивів у візерунках і одязі 
та ретельній роботі над саундтреком 
картини, «Мавка. Лісова пісня» роз-
криє унікальний світ самобутньої та 
дивовижної слов’янської міфології 
глядачам у всьому світі», — ствер-
джують автори майбутнього муль-
тфільму.

— Повнометражна анімація для 

сімейної аудиторії — один із най-
сильніших трендів у кінобізнесі. І 
один з найприбутковіших — при-
клади зарубіжних і російських колег 
говорять про те, що інвестиції в такі 
проекти в разі успіху повертаються 
сторицею. Крім «Мавка. Лісова піс-
ня», прем’єра якої запланована на 
2017 рік, у нас у розробці пакет ані-
маційного кіно. У планах компанії 
— випускати по релізу в рік, — каже 
продюсер проекту Ірина Костюк.

Ідея створити історію на осно-
ві слов’янських міфів і класичної 
п’єси Лесі Українки належить Сер-
гію Созановському та Ірині Костюк. 
В основі сюжету мультфільму — іс-
торія кохання лісової німфи Мав-
ки і звичайного сільського хлопця 
Лукаша. Героїв очікує сутичка зі 
злом, втіленим в образі Килини 
— розважливої фабрикантші, яка 
охоплена бажанням підкорити при-
роду і зберегти вічну молодість. В 
її арсеналі — дивовижні механічні 
розробки. На боці ж Мавки — сила 
природи, її міць і гармонія. І Лукаш 
опиниться «між двох вогнів». Він 
повинен буде зробити вибір між Ки-
линою і Мавкою.

Над сценарієм фільму працює 
творча група «Сахар + 1кг», на ра-
хунку яких такі успішні проекти, 
як «Джунглі» і анімаційний фільм 
«Вовки та вівці». Прототипами ж 
всіх основних локацій мультфільму 
стали реальні українські природні 
заповідники: українська Венеція — 
село Вилкове, тунель кохання у Кле-
вані, Буцький каньйон і, звичайно ж, 
Карпати. Крім того, до роботи над 
проектом залучені відомий україн-
ський дизайнер Ольга Навроцька, 
яка у своїй творчості використовує 
природні та етнографічні мотиви, 
а також надихається фентезі. Саме 
вона виступить художником кос-
тюмів, а саундтрек і пісні до фільму 
напишуть зірки української сучас-
ної музики. Завдяки такій співпраці 
слов’янська міфологія та драма XX 
століття прозвучать сучасно.

Популярний голлівудський 
кіноактор Деніел Крейг, 

який відомий завдяки своїм ро-
лям легендарного агента англій-
ської розвідки МІ-6007 Джейм-
са Бонда, передрікає загибель 
російського лідера Володимира 
Путіна, повідомляє InfoResist. 
Про це Крейг розповів у інтерв’ю 
російському чоловічому глянцю 
«Максим».

«Так от, в Росії багато хто 
вважає, що чим старшим ти ста-
єш, тим більше схожий на на-
шого Президента. Якщо запро-
понують зіграти Путіна в кіно, 
погодишся?» — запитав журна-
ліст у Крейга, на що отримав різ-
ку відмову.

На питання, чому актор на-
стільки категоричний, Деніел 
Крейг відповів: «Не люблю, коли 
мої персонажі гинуть наприкінці 
фільму».

Раніше українська телеве-
дуча Катя Осадча подарувала 
вишиванку Деніелу Крейгу, яку 
той з радістю прийняв і обіцяв 
носити.

Зеленський прокоментував скандал зі 
зняттям «Кварталу» з ефіру

8-річна дівчинка побила Вірастюка

У Києві пройшов допрем’єрний 
показ перших двох серій но-

вого серіалу студії «Квартал 95» 
— політично-сатиричної комедії 
«Слуга народу». На зустрічі з жур-
налістами Володимир Зеленський 
розповів, що вже відзнято 24 серії 
проекту, але на досягнутому вони 
не планують зупинятися й уже пи-
шуть сценарій до другого сезону 
«Слуги ...», передає «Сегодня».

Природно, журналісти не мо-
гли не розпитати Зеленського про 
скандал, який стався тиждень 
тому. Нагадаємо, вперше за десять 
років «Вечірній Квартал» зняли з 
ефіру. Канал «1+1» тоді пояснив, 
що випуск програми був знятий 
через технічну помилку.

Ось що з цього приводу думає 
сам Володимир Зеленський:

«Це сумна історія. У мене само-
го це викликало велике здивуван-
ня. Тому що конкретно цей випуск 
не був суперполітичним. Особис-
то для мене це була, скажімо, так, 
лайт-версія. Кожен день у своїх 
«Чисто News» ми таке ліпимо, що 
«Вечірній квартал» просто «відпо-
чиває». Відбулася просто безглуз-
да ситуація».

За словами лідера студії «Квар-
тал 95», він до останнього нама-
гався умовити керівництво каналу, 
щоб випуск все ж таки вийшов у 
ефір: «Ми запитали в керівництва: 
це виняток із правил чи тенденція? 
Нам відповіли, що виняток. Після 
чого ми домовилися, що в нашому 
спільному житті з каналом таке 
більше ніколи не повториться».

Легендарний український 
стронгмен Василь Вірастюк 

став жертвою 8-річної дівчинки з 
Казахстану Евнікі Саадвакасс.

Знаменитий український 
спортсмен опублікував на своїй 
сторінці в Facebook фотографію, 
на якій він весь у синцях, повідо-
мляє «Обозреватель».

«Щастить мені працювати на 
одному знімальному майданчику з 
неймовірно талановитою 8-річною 
боксеркою Евнікою Саадвакасс. 
Удари на моєму обличчі — це її 

робота», — підписав Василь Ві-
растюк спільний знімок зі своєю 
«кривдницею».

Варто відзначити, що побої на 
обличчі Вірастюка можуть бути 
гримом, проте дівчинка дійсно 
здатна «пом’яти» багатьох. Евні-
ка стала зіркою Інтернету, коли її 
батько почав викладати відео бо-
жевільних тренувань своєї дочки.

За 30 секунд Евніка може вики-
нути в боксерських рукавичках 47 
ударів, а за хвилину — більше ста. 
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Російський журнал обрав Віру Брежнєву 
найсексуальнішою жінкою

Шоубіз

Нещодавно Вітвіцька приєднала-
ся до соціального експерименту 
«Один день в колясці». Телеведуча 
проїхала кілька годин по центру 
столиці на інвалідному візку та 
з’ясувала, що в деяких місцях 
небезпечно пересуватися, на-
віть страшно заїжджати, зокрема, 
спускатися в метро,   а в деяких 
важливих установах — аптеках, 
магазинах — неможливо обійтися 
без допомоги перехожих, передає 
Viva.

«Цей крок дуже важливий. Ми 
повинні прагнути змінити ситу-
ацію. І робити щось для цього. Я 
всіх закликаю підтримати петицію, 

поставити свій підпис, і коли ми 
досягнемо позначки 10 тисяч осіб, 
то зможемо від влади домогтися 
змін. Я не сумніваюся, що зміни 
обов’язково будуть», — зазначила 
Соломія.

Через бурхливу реакцію суспіль-
ства на експеримент активісти со-
ціального проекту «Підмога.інфо» 
почали збір підписів для петиції на 
ім’я голови КМДА Віталія Кличка. 
Вони вимагають реформувати Київ 
для безбар’єрного простору мало-
мобільних людей. Для того, щоб 
київська влада розглянула петицію, 
потрібно зібрати 10 тисяч підписів 
протягом 88 днів.

«Якщо ми хочемо перетворити 

Київ на європейську столицю, то 
слід думати не тільки про себе! Київ 
має бути зручним і комфортним 
для пересування всіх без винятку, 
включаючи людей із обмеженнями 
в пересуванні. І мова йде не тільки 
про людей з інвалідністю, яких у 
столиці проживає більше 150 тисяч. 
Ми говоримо про людей на інвалід-
них візках, літніх людей, тих, хто має 
тимчасові проблеми зі здоров’ям і 
про батьків з дітьми на колясках», — 
стверджують активісти в петиції.

До основного переліку петиції 
входить: реконструкції та обладнан-
ня місць загального користування 
й забезпечення пандусів та з’їздів, 
залучення до розробки нових архі-
тектурних споруд громадськості й 
архітекторів, які зможуть реформу-
вати систему пересування для людей 
із обмеженими можливостями.

Акторові Чарлі Шину 
приписують ВІЛ
Американський актор Чарлі Шин у прямому 
ефірі зізнається, що він ВІЛ-інфікований. Про 
це повідомляє TMZ із посиланням на свої 
джерела. 50-річний артист неодноразово 
отримував погрози судових позовів від ко-
лишніх партнерок. За словами джерела, Шин 
розповів про хворобу кільком друзям, після 
чого інформація почала набувати розголосу. 
Це призвело до того, що акторові довелося 
відкуповуватися від екс-коханок.

Потапу й Насті «приписали» новорічний 
концерт у Криму

Андрій Макаревич відіграв три 
концерти у Львові
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. «Три 
концерти у Львові. Один на Лімуді, два в оперному теа-
трі. Грали «Ідиш джаз». Чудове місто, чудова архітектура. 
Приймали приголомшливо. Жодного бендерівця (як і 
жидобендерівця) не виявлено», — написав Макаревич. 
Він зазначив, що побачив у Львові величезну кількість 
дуже стильних «кафешок і ресторанчиків — маленьких, 
затишних». «За 100 гривень можна дуже добре пообі-
дати (це, на хвилиночку, — 4 долари)», — підкреслив 
співак.

Артистка очолила рейтинг «Топ 
100 найсексуальніших жінок».
Співачка та акторка Віра 

Брежнєва, яка декілька тижнів 
тому вийшла заміж за Костянтина 
Меладзе, здобула доволі почесне 
звання. Знаменита білявка стала 
найсексуальнішою жінкою року 
за версією російською чоловічого 
глянцю Maxim.

Ця інформація з’явилася на 
офіційній сторінці Костянтина 
Меладзе у Facebook.

«І це вже третя перемога в цьо-
му рейтингу різних років. Поки що 
жодна дівчина не займала цю по-
зицію тричі!» — йдеться в повідо-
мленні.

Пост супроводила «апетитна» 
світлина Брежнєвої, на якій вона 
демонструє бездоганне підтягнуте 
тіло в білому купальнику в сіточку.  

Незабаром екранізують «Лісову пісню»

«Джеймс Бонд» 
напророкував 
Путіну смерть «в 
кінці фільму»

Соломія Вітвіцька та Ірена Карпа 
проїхалися Києвом у інвалідних візках

Інформацію про участь україн-
ських артистів у новорічному 

концерті оприлюднив один із го-
телів Ялти.

Але піар-директор творчого 
дуету Олена Бондар запевнила в 
коментарі «Крим.Реалії», що По-
тап і Настя Каменських зустріча-
тимуть Новий рік в іншому місці. 
«Потап і Настя там не працюють. 
Ми уточнили в організаторів, ви-
являється, вони вирішили в такий 

спосіб продати більше квитків. 
Виявляється, там будуть пародис-
ти працювати. Наш юрист написав 
їм від нас гнівного листа, щоб вони 
зняли (оголошення) і все правиль-
но вказали, бо наші артисти там не 
працюють», — підкреслила речни-
ця.

Наразі Каменських із Потапом 
перебувають у європейському турі 
й повернуться в Україну не раніше 
середини грудня.

Експеримент, у якому взяла участь телеведуча Соломія Вітвицька, отримав 
продовження


