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Любі читачі,

чи любите Ви кіно так, як любимо його ми? Вже 
понад 100 років кінематограф подорожує серцями 
глядачів. Почавши свій шлях німими чорно-білими 
стрічками у XIX столітті, у XXI столітті він має зовсім 
інші можливості. Справа не тільки у спецефектах 
чи комп’ютерній графіці. Сучасне кіно ― це голос 
суспільства. Про це свідчать гасла та результати всес-
вітньо відомих кінофестивалів та подій. Але знаєте 
Ви, як нині виглядає українське кіно? Що змінилося в 
національному кіномистецтві за останні роки та хто 
докладає значних зусиль для його відродження? Які 
проблеми та шляхи їх вирішення існують сьогодні? 
Відповіді на ці запитання Ви знайдете в темі номеру. 
На український кінематограф спрямована не тільки 
увага експертів: кіноклуб в Берліні та перші українські 
кінодні у місті Штутгарт несуть сучасний вітчизняний 
кінопродукт до Німеччини. Звичайно, не обійшлося і 
без кінопорад від авторів та команди журналу.

„А як вже майже обов’язкові поради щодо літньої 
відпустки?“ ― запитаєте Ви. В цьому номері ми пре-
зентуємо Вам найкращі 5 місць для літнього відпочин-
ку в Україні.

Щодо цікавих персоналій, письменниця Міла 
Іванцова та художник Олександр Боровіков запро-
шують Вас пірнути в їх творчий світ. На любителів 
добре посміятись чекають розмови з найвідомішими 
сучасними гумористами України ― Юрієм Ткачем та 
акторами Студії „Квартал 95“ Мікою Фаталовим та 
Степаном Казаніним.

Але ми не будемо розкривати всі карти ― перегор-
ніть сторінку та дізнайтесь самі, що ще чекає на Вас у 
літньому номері Gel[:b]lau! 
Гарного літа!

 
З вдячністю й щирою повагою, 
редакція часопису Gel[:b]lau 
#всебудегельблау
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Liebe Leser,

Lieben Sie das Kino so, wie wir es lieben? Seit über 100 
Jahren reist nun das Bewegtbild durch die Herzen der 
Zuschauer. Rückblickend auf  die ersten stummen schwarz-
weißen Filme, faszinieren seine Möglichkeiten im XXI. 
Jahrhundert umso mehr. Dabei geht es nicht nur um VFX 
oder Computer Animation. Das moderne Kino ist die Stimme 
der Gesellschaft. Das bezeugen die Mottos der weltberühmten 
Kinofestivals und Events. Wissen Sie aber, wie es um die 
moderne ukrainische Kinematografie steht? Was hat sich in 
den letzten Jahren geändert und wer bemüht sich um ihre 
Renaissance? Welche Herausforderungen gibt es heute und 
wie können diese gemeistert werden? Die Antworten auf  diese 
Fragen finden Sie in unserer Cover-Story.

Aber nicht nur die Experten haben die Augen auf: Der 
ukrainische Kinoklub in Berlin und die ersten ukrainischen 
Kinotage in Stuttgart bringen die modernen Produktionen aus 
der Heimat nach Deutschland. Selbstverständlich dürfen die 
Kinotipps des Gel[:b]lau-Teams nicht fehlen.
„Was ist mit den fast obligatorischen Reisetipps?“ ― werden 
Sie fragen. Für Sie haben wir die Top-5 Sommerreiseziele in 
der Ukraine vorbereitet. 
Was die spannenden Persönlichkeiten betrifft, laden die 
Schriftstellerin Mila Ivatsowa und der Künstler Oleksandr 
Borowikow die Leser ein, in ihre Welten einzutauchen. Auf  
die Fans des guten Humors warten die Interviews mit den 
berühmtesten Komikern der Ukraine ― Yuriy Tkach und den 
Akteuren des Studio „Kvartal 95“ Stepan Kazanin und Mika 
Fatalov.
Aber wir wollen doch nicht alles verraten! Schlagen Sie 
die Seite um und erfahren Sie selbst, was die diesjährige 
Sommerausgabe zu bieten hat.

Herzlich,
Ihre Redaktion
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Тема номера #всебудегельблау

Українське кіномистецтво 
має давню і багату історію. 
Фільми українських режисерів 
Олександра Довженка, Сергія  
Параджанова, Кіри Муратової, 
Юрія Іллєнка входять до скарб- 
ниці світового кінематографа. 
Але після 1991 року в Україні 
практично перестали знімати 
велике кіно, яке б викликало 
ажіотаж аудиторії. 

Однак з 2016 року ситуація 
почала вагомо змінюватися, і 
вже в 2017 році відразу декіль- 
ка українських картин стали 
справжнім проривом та 
зібрали рекордну як для 
українського кінематографа 
касу. Секрет успіху доволі 
простий: Кабінет Міністрів 

За останні роки український 
кінематограф після двадцяти 
років занепаду нарешті 
почав відроджуватися. Про 
це свідчать і повні зали, які 
збирають саме національні 
стрічки, і перемоги та відзнаки 
українських фільмів на 
міжнародних кінофестивалях 
та форумах, і кількість та 
якість українського кіно 
взагалі. Лише в 2017 році 
було знято 27 картин 
українського виробництва, у 
2018 планується не менше.

України почав виділяти гроші 
з державного бюджету на 
підтримку українського кіно.  
В кінці березня 2017 року 
Верховна Рада України 
ухвалила закон „Про державну 
підтримку кінематографії в 
Україні“. Якщо в 2016 році на 
кіно було виділено 250 млн грн, 
то в 2017 ця сума вже становила 
515 млн грн, а в 2018 було 
закладено рекордні 1 млрд грн. 

Значних зусиль для відрод- 
ження національного кіномис-
тецтва докладає Державне 
агентство України з питань 
кіно (далі ― Держкіно) на 
чолі з Пилипом Іллєнком, 
сином відомого режисера 
Юрія Іллєнка. „Я вважаю, що 
нам дуже пощастило з головою 
Держкіно, бо в нього кіно в крові, 
він не міг не займатися розвитком 
кіноіндустрії“, ― коментує 
ситуацію президент організації 
„Сучасне Українське Кіно“ („СУК“) 
Валерія Сочивець.

Ренесанс українського 
кіномистецтва

Український стенд на Європейскому кіноринку 
Berlinale

Ukrainischer Stand „Ukraine Is Your Destination“  
auf  dem Europäischen Filmmarkt im Rahmen der 
Berlinale



«Знімати, знімати та 
ще раз знімати! Але 
ми вже давно над 
тим працюємо» ―
Костянтин Кляцкін



Renaissance des 
ukrainischen Kinos

Das ukrainische Kino hat eine lange und reiche 
Geschichte. Die Filme ukrainischer Regisseure 
wie Oleksandr Dowschenko, Sergei Paradscha-
now, Kira Muratowa und Yuri Ilyenko gehören 
zum Weltfilm-Erbe. Nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion verschwand das ukrainische Kino 
im Schatten und zeigte keine große Entwicklung.

Aber in den letzten Jahren hat sich die Situation 
wieder geändert: die ukrainischen Filme werden 
auf  den internationalen Filmfestivals vorgeführt, 
nominiert sowie ausgezeichnet. Auch die Anzahl 
und die Qualität der ukrainischen Kinowerke 
steigen weiter an. 

Das Geheimnis der Renaissance der ukrain-
ischen Kinematographie ist ganz einfach: die 
Regierung hat endlich begonnen, die nationale 
Kinoindustrie finanziell zu fördern. Demzufolge 
wurde eine ganze Reihe ausgezeichneter Filme 
produziert: „Blindenführer“ („Povodyr“) (2014) 
von Oles Sanin, der für den Oscar in der Kategorie 

bester „Ausländischer Film“ nominiert wurde; 
das Jugenddrama „The Tribe“ („Der Stamm“) 
(2014) von Myroslaw Slaboschpytskyj, das in  
Gebärdensprache produziert wurde; „Kyborgy“ 
(„The Cyborgs“) (2017) von Achtem Sejtablajew; 
„The Line“ (2017) von Peter Bebjak, der den Preis 
für die beste Regiearbeit auf  dem 52. Internatio-
nalen Filmfestival in Karlovy Vary gewann. Und 
diese Liste kann so fortgesetzt werden. 

Trotz des positiven Entwicklungstrends hat das 
ukrainische Kino noch eine Menge Probleme. 
Die staatliche Förderung deckt nicht alle Kosten 
ab und für private Investoren besteht immer noch 
das Risiko, keinen Gewinn zu erzielen. Außerdem 
gibt es nicht genug Kinos ― so z.B. gibt es im  
Nachbarland Polen fünf  Mal mehr Kinos als in 
der Ukraine. Das illegale Herunterladen von Fil-
men online ist ein weiteres Problem.

Aber es lässt sich hoffen, dass sich das ukraini-
sche Kino trotz aller Herausforderungen weiter-
entwickeln wird. Dafür sprechen viele Gründe, 
nämlich eine ganz neue Generation junger und 
talentierter Regisseure, mehr und mehr welt-
bekannte Kameraleute, sowie der Aufstieg der 
Drehbuchschule. All das gibt uns Anlass zur 
Hoffnung, dass das ukrainisches Kino seinen 
Platz in der Welt einnehmen wird 

gel[:b]lau, #8 /6-7/
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Наслідками цих змін стала 
ціла низка якісних фільмів: 
перше українське фентезі 
„Сторожова застава“, драма 
про контрабанду з України 
„Межа“, яка побила усі рекорди 
в Словаччині, заснована на 
реальних подіях драма „Чужа 
молитва“ та пронизливий і 
яскравий фільм про війну на 
Донбасі „Кіборги“. І цей список 
можна продовжувати! 

Режисер-документаліст 
та співзасновник студії 
DocNoteFilms Костянтин 
Кляцкін розповідає: „Від 
початку Майдану до сьогодні у 
нас є феноменальна кількість 
документальних картин про 
українське сьогодення, і їх кількість 
лише збільшується. Паралельно 
з тим, в українському прокаті 
вже у 2017 році вийшла рекордна 
кількість ігрових та анімаційних 
фільмів. На мою думку, все це 
пов'язано як з запитом від глядача 

саме на український продукт, так 
і натхненням кіноспільноти та 
державною політикою підтримки 
кінематографу“.

Попри тенденції позитивно-
го розвитку в українського кіно-
мистецтва ще чимало проблем.
Головна ― це, як завжди, фі- 
нансування. Як зазначає Валерія 
Сочівець, в Україні бракує дос-
татньої кількості фондів, які б 
фінансували кінопроекти. На  
сьогодні є два шляхи для здо- 
буття коштів ― президентський 
грант, який не покриває усіх  
затрат на середньостатистич-
ний кінопроцес, та державний  
конкурс, так званий „пітчинг“, 
який теж потерпає від бюро-
кратичних нововведень та  
нових процесів з боку мініс-
терства культури. „Вважаю, що це 
дурно вони вирішили вносити зміни 
у систему, яка тільки запрацювала. 
Гроші потрібні не тільки щоб 
зняти фільм, а ще для того щоб 

його відправити на фестиваль. 
Берлінале, наприклад, для 
короткого метру коштує 600 євро і 
це не факт, що фільм потрапить 
на фестиваль, дай Бог щоб його 
взагалі подивилися“, ― розповідає 
пані Сочівець.

Що стосується приватного 
інвестування, то існує певний 
ризик з боку інвесторів в тому, 
що українська стрічка ніколи 
не відіб’ється в українському 
прокаті. Це не дивно, тому що  
навіть кінотеатрів в нас у порів- 
нянні з іншими європейськими  
країнами дуже мало: 165 україн-
ських кінотеатрів, третина з  

«Українських імен 
в Голлівуді теж 
чимало. В принципі, 
Голлівуд було 
створено вихідцями 
з України», ― Пилип 
Іллєнко
 

У Берліні на цьогорічному міжнародному 
кінофестивалі Berlinale в рамках Європейського 
кіноринку (European Film Market) Україна та 
український кінематограф були представлені 
стендом під гаслом: „Ukraine is your destination“. 

Спеціально для стенда Держкіно підготувало 
презентаційний „шоуріл“ [прим. редакції „шоуріл“ 
― відеокомпіляція, яка представляє фрагменти 
роботи актора, режисера, оператора тощо] 
українських фільмів, які знаходились на той  
момент на стадії виробництва. Окрім цього, 
українська стрічка Марисі Нікітюк „Коли падають 
дерева“ взяла участь у конкурсній програмі 
Panorama Berlinale. На стенді ми зустрілись 
з головою Держкіно Пилипом Іллєнко та 
поговорили про цей кінопроект та про українське 
кіномистецтво взагалі.

Пане Іллєнко, розкажіть, яка, на Ваш власний 
погляд глядача, головна цінність цього фільму?

З точки зору глядача я б відмітив як констатацію 
факту те, що Марися Никітюк фантастично потужно 
відроджує традиції українського поетичного кіно, при цьому 
робить це абсолютно в сучасній формі і множить це все на 
власний талант та темперамент.

В численних рецензіях кінокритики описують 
стрічку як еротичну драму с сюрреалістичним та 
казковим підтекстом. Чи вважаєте Ви цей фільм 
провокативним для українського глядача?

яких знаходиться в Києві ― це 
в п’ять разів менше, ніж у  
сусідній Польщі. А в серед-
ньому станом на 2015 рік 
український глядач відвідував 
кінотеатр раз у 2,5 роки (для 
порівняння: польський глядач 
дивиться кіно в кінотеатрі  
3,6 рази на рік, а американ-
ський ― 8 (джерело ― Busi-
nessViews). 

Проблема кінопиратства 
залишається й досі доволі 
гострою в нашій країні. І 
свій внесок у її вирішення 
може зробити кожен: замість 
нелегального завантаження 
фільмів з мережі ― ходити у 
кіно.

Хочеться вірити, що в 
майбутньому україньске кіно 
продовжуватиме розвиватися 
незважаючи ні на які труднощі 
та проблеми. Підстав для 
цього чимало: нове покоління 
молодих режисерів, відома на 
весь світ операторська школа, 
підйом школи сценаристики. 
Отже, залишається сподіва- 
тися, що українське кіномис-
тецтво з часом займе гідне 
місце у світі 

Ксенія Фукс /
Kseniya Fuchs
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Насправді там немає нічого провокативного. Всі 
еротичні сцени зняти таким чином, щоб не було 
зайвої натуралістичності чи фізіологічності. Там 
скоріше можна побачити високу емоційність, ніж якусь 
гіперреалістичність.

Розкажіть про міжнародне співвиробництво 
цього фільму.

„Коли падають дерева“ ― копродукція України, Польщі 
та Македонії. Мажоритарною стороною є, звичайно, 
Україна, але для того, щоб отримати підтримку наших 
закордонних колег, деякі ключові позиції в проекті мали 
зайняти представники цих країн. Але я вважаю, що 
це пішло на користь проекту. Зокрема оператором був 
Міхал Енглерт, польський відомий оператор, який 

завоював вже багато нагород і нема сумнівів, що 
це тільки посилило фільм і дало можливість 
отримати підтримку польського кіноінституту. 

Чи відрізняється робота з польськими 
майстрами від наших? Відомо, що польські 
кінодіячі вже добряче просочилися до 
Голлівуду.

Українських імен в Голлівуді теж чимало. В 
принципі, Голлівуд було створено вихідцями з 
України. Якщо ми пригадаємо справді історію 
становлення голлівудських студій, ми побачимо, 
звідки приїхали ті всі люди ― зокрема з території 
України та західної Білорусі. Насправді, я б тут 
відмітив дві речі. По-перше, дійсно копродукція ― 
це форма міжнародної комунікації, яка з одного 
боку, дещо ускладнює кінопроцес (це і банальні 
речі як подорожі, так і економічні та юридичні 
навантаження, а ще культурні та мовні аспекти), 
але з іншого боку, це посилює проект, тому що ми 
відкриваємо шляхи на інші ринки. 

Досвід ― це теж дуже важливо. Хоча якщо 
ми говоримо саме про цей проект, українська 
операторська школа цілком може конкурувати 
з польською; вона визнана в цілому світі, наші 
оператори успішно працюють скрізь. Україна, 
я би сказав, навіть славиться своєю школою 
операторського мистецтва!

Коли ми зможемо побачити цю стрічку в 
українському прокаті?

Після Берлінале цей фільм ще очікуватиме 
тривале фестивальне життя, як це завжди і буває, 
але ми плануємо орієнтовно вихід в український 
прокат у вересні 2018 року. Ми спеціально чекали 
на Берлінале, щоб саме тут, на фестивалі класу 
А [прим. редакції: „кінофестивалі класу А“ ― 
найвищий ступінь акредитації від Міжнародної 
федерації асоціацій кінопродюсерів] зробити світову 
прем’єру стрічки, а потім вже фільм можна 
показувати поза конкурсом на інших фестивалях, і 
це є важливою фазою просування будь-якого фільму.

А чи можна розраховувати на 
європейський тур?

Я сподіваюсь, що фільм буде продано на інші 
ринки, в тому числі і європейський.

багаторазовий номінант та перемо-
жець конкурсу „Коронація слова‟

володар титулу „Золотий письмен-
ник України‟

наклад її книжок — понад 250 тисяч 
примірників

голова журі конкурсу про Київ „Як 
тебе не любити...‟ (проект „Корона-
ції слова‟)

Міла Іванцова
Mila Ivantsowa
— українська письменниця, перекладач, 
журналіст та педагог. Має сім виданих  
романів, чотири збірки власних оповідань, 
а також брала участь у багатьох антоло- 
гіях малої прози з іншими сучасними  
українськими авторами.

►

►

►

►
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Mila Ivantsowa wurde mehrfach im Rahmen des Literaturwettbewerbs „Die Krönung des 
Wortes‟ nominiert und hat diesen gewonnen.
Sie ist die Trägerin des Titels „Goldener Schriftsteller der Ukraine‟.
Sie hat 7 Romane und 4 Sammlungen eigener Erzählungen geschrieben/veröffentlicht und hat 
an vielen Anthologien der kleinen Prosa mit anderen zeitgenössischen ukrainischen Autoren 
teilgenommen.
Die Auflage ihrer Bücher beträgt über 250.000 Exemplare.
Sie ist die Vorsitzende der Jury des Wettbewerbs über Kyiw „Wie kann man Dich nicht lieben...‟ 
(Projekt „Die Krönung des Wortes‟).

– Як виглядає Ваша муза, хто 
вас надихає? 

– У мене немає єдиної Музи, 
яка би ходила за мною слідом 
і лоскотала би моє творче еґо. 
Швидше за все, я маю невиди-
мий вулик, повний маленьких 
Музочок, які вилітають по од-
ній і то дзижчать біля вуха якісь 
сюжети, то навіть встромляють 
своє жало в письменницьку 
душу, а ти потім із тим живеш, 
бо воно вже не дає спокою.

– Книжка, яка обов’язково має 
бути в списку шкільної програми – 
це … 

– Думаю, нашим школярам 
потрібно прочитати багато су-
часних цікавих і різножанрових 
книжок, а не лише знайомити-
ся з творами класиків. Але, без 
сумніву, в програмі мають бути 
патріотичні романи Василя 
Шкляра. І не треба боятися, що 
то учням буде заважко. Думаю, 
що для старшокласників вони 
будуть зрозумілими набагато 
більше, ніж колись нам „Війна 
і мир“. – Якби Ваше рідне або улюблене 

місто було персонажем нової книж-
ки, назвіть його три основні якості. 

– Моє рідне і улюблене місто 
– Київ. Воно є персонажем 
кожного з моїх семи романів, а 
не тільки невід’ємним фоном, 
на якому розвивається сюжет. 
Але якщо написати роман саме 
про місто як героя, то осно-
вними якостями Києва будуть 
краса, мудрість і нелюдське 
терпіння до нас, нерозумних 
його мешканців.

 Моє рідне і улю-
блене місто ― Київ.  
Воно є персонажем 
кожного з моїх семи 
романів, а не тільки 
невід’ємним фоном, 
на якому розвиваєть-
ся сюжет. 

– Улюблене слово українською? 

– Шибайголова – дуже смач-
не слово, яке першим спливло 
мені на думку. Академічний 
тлумачний словник української 
мови пояснює його так: „Смі-
лива, відчайдушна людина, яка 
нічого не боїться й ні перед 
чим не зупиняється; зірвиголо-
ва, бешкетник“. 

– Якби я не стала письменницею, 
тоді ким?

– Я вже маю чималий до-
свід різних професійних  

реалізацій ще до того, як стала 
письменницею. Інколи роботу 
обираєш не тому, що все життя 
про неї мріяв, а просто тому, 
що мусиш заробляти на життя 
і годувати дітей. Але в кожній 
справі я завжди шукала щось 

цікаве для себе і робила її дуже 
відповідально. Зате тепер маю 
чималий досвід, який допома-
гає мені писати романи. Якщо 
ж ідеться про професію, яка 
б мені замінила писання кни-
жок, то, напевне, це все одно 

було би щось творче – дизайн 
інтер’єрів, садово-парковий 
дизайн, хенд-мейд, живопис, 
фотографія. Це неодмінно була 
би справа творча, яка допома-
гала би розкритися моїй невга-
мовній ліворукій сутності

Олена Богати-
ренко / Olena 
Bogatyrenko
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Дарія 
Полудьонна / 

Daria 
Poludyonna

Музика врятує світ
Heart for Ukraine  
Hilfsprojekt mit viel 
Herz

Die Gründerin des Projekts Marina 
Bondas wurde in einer ukrainischen Mu-
sikerfamilie in Kyiw geboren. Seit 2003 
spielt sie im Rundfunk-Sinfonieorches-
ter Berlin in der Gruppe der 1. Violinen. 
Außerdem beschäftigt sich Marina viel 
mit Klezmer-, Jazz- und Salonmusik. 
Meist komponiert und bearbeitet sie die 
Musikstücke für ihre Auftritte selbst.

Seit Beginn des Krieges in der 
Ost-Ukraine engagierte Marina sich 
ehrenamtlich und infolgedessen grün-
dete sie ihr eigenes musikalisches Reha-
bilitationsprojekt „MUSIK RETTET“. 
Dabei wurde sie von der Initiativgrup-
pe „Heart for Ukraine“ unterstützt.

Das Hauptziel dieses Projekts ist 
es, den Menschen aus dem Kriegsge-
biet durch Musik und Kunst zu helfen, 
ihre schrecklichen Erfahrungen und 
Schmerzen abzuschalten und in ein 
friedliches und schönes Leben zurück-
zukehren. 

„MUSIK RETTET“ umfasst eine 
Menge von Aktivitäten für Kinder und 

Erwachsene. Neben dem Berliner Re-
habilitations-Sommercamp für Kin-
der wird vieles direkt im Kriegsgebiet 
organisiert. „Wenn man diese Kinder 
ansieht, wenn sie mit ihren total all-
täglichen Stimmen über den Beschuss 
in der Heimat erzählen, stehen einem 
die Haare zu Berge. Für das Projekt 
laden wir hauptsächlich Waisenkinder 
oder Kinder unter Vormundschaft ein. 
Wenn man in die Entwicklung dieser 
Kinder viel Zeit investiert, dann kann 
man ihnen durchaus helfen, ― teilt uns 
Marina ihre Eindrücke mit, ― beson-
ders Kinder und Jugendliche sollten 
aufgefordert werden, etwas Neues 
wahrzunehmen, neue Perspektiven zu 
finden, und klassische Musik, Kunst, 
Geschichte sowie Kultur kennenzuler-
nen. Es ist gerade jetzt wichtig, sich zu 
engagieren, damit wir trotz des Krieges 
eine gesunde junge Generation aus-
bilden, die zur friedlichen und erfolg-
reichen Entwicklung der Ukraine und 
Europa beiträgt.“

Засновниця проекту Марина Бондас народилася в 
1979 році  в українській родині музикантів в Києві, пе-
реїхала до Німеччини в 1992 році. 

З 2003 року є членом симфонічного оркестру Бер-
лінського радіо в групі перших скрипок. Крім того, є 
засновницею та авторкою різних музичних проектів за 
межами оркестру, грає не лише класичний, а й етногра-
фічний репертуар, багато приділяє уваги клезмерській, 
джаз і лаунж-музиці.

З початком війні на Донбасі активно займалася во-
лонтерством, а згодом разом з однодумцями з ініціатив-
ної групи «Heart for Ukraine» заснувала свій музично-
реабілітаційний проект “MUSIK RETTET”. Основна 
мета цього проекту ― допомогти людям з прифронто-
вої зони, через музику та мистецтво вимкнути їх страш-

ні переживання і біль, дати можливість 
повернутися у людське, мирне і пре-
красне життя. 

Цей проект включає в себе різно-
манітні заходи для дітей та дорослих 
з прифронтової зони. Він не обмеж-
ується лише реабілітаційним літнім 
табором для дітей, який проводиться 
з 2016 року у передмісті Берліна, інша 
його частина проходить безпосеред-
ньо в зоні бойових дій. „Коли бачиш 
цих дітей, коли вони абсолютно побу-
товим голосом та з жартами розповіда-
ють про обстріл, волосся ворушиться. 
Регіон досить складний, там все накла-
дається ― і військова травма, і соціаль-
ні проблеми. Ми набираємо дітей пе-
реважно з числа сиріт, напівсиріт, під 
опікою. Якщо цими дітьми займатися, 
їм можна допомогти, ― ділиться своїми 
враженнями Марина,  ― Дітей слід осо-
бливо стимулювати думати, розвивати 
їх фантазії, розширювати їх обрії та за-
цікавлювати класичною музикою, мис-
тецтвом, історією й культурою України 
та інших народів. Це неймовірно важ-
ливо робити саме зараз, щоб виховати 
здорове молоде покоління, незважаю-
чи на війну та кризу, сприяючи мирно-
му та успішному розвитку України та 
Європи“.

Детальніше про проект за посиланням: heartforukraine.com/musik-rettet/
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Der Verein wurde erst vor einem Jahr gegründet, 
aber seine Aktivitäten haben bereits das große In-
teresse in der Umgebung geweckt. Offiziell gibt es 
heutzutage vierzig offizielle Mitglieder, aber die An-
zahl der Menschen, die die von Ukrainern organisier-
ten Veranstaltungen besuchen, übersteigt diese Zahl 
deutlich.

Der Verein verfolgt viele verschiedene Ziele.
Eines davon ist es, die Ukraine und die ukrainische 

Kultur in der Region zu popularisieren. So haben die 
Ukrainer im vergangenen Jahr auf  dem von der Stadt 
Karlsruhe organisierten „Fest der Völkerverständi-
gung“ die Ukraine zum ersten Mal präsentiert. Auf  dem 
ukrainischen Stand konnten die Gäste selbstgemachte 
Speisen und Getränke Speisen und Getränke probieren 
sowie sich vielseitig über die Ukraine informieren. 

Das nächste Ziel des Vereins ist es, den Zusam-
menhalt der Ukrainer aus Karlsruher Umgebung zu 
fördern. Demzufolge organisieren die Vereinsmit-
glieder Literaturabende, Stammtische, Fußballspiele 
und gemeinsames Feiern bedeutender ukrainischer 
Feste.

Außerdem wurde vom Verein die ukrainische 
Samstagsschule und der Kindergarten gegründet.  
Während im Kindergarten – vor allem beim Singen, 
Spielen oder Basteln in ukrainischer Sprache – das 
Faktor „einfach nur Spaß haben“ im Vordergrund 
steht, lernen die Kinder in der Schule in ukrainischer 
Sprache zu schreiben und zu lesen sowie erfahren 
nebenbei etwas über ukrainische Geschichte, Kultur 
und Tradition

Уляна Сенюк/
Ulyana Senyuk

Ukrainer in
Ми продовжуємо знайомити читачів з 
різними українськими громадами у Ні-
меччині. Цього разу ми завітали до зовсім 
молодого, але дуже амбіційного товари-
ства „Українці в Карлсруе‟.

Weiterhin stellen wir unseren Lesern 
verschiedene ukrainische Gemeinden 
in Deutschland vor. Diesmal besuch-
ten wir einen jungen, aber nichtdes-
totrotz sehr aktiven Verein „Ukrainer 
in Karlsruhe‟.

Karlsruhe

Пройшов лише рік, як було 
засновано це товариство, але 
в регіоні воно вже приверну-
ло до себе неабиякий інтерес 
суспільства. Наразі організація 
„Українці в Карлсруе“ вже на-
лічує близько сорока офіційних 
членів, але як показують органі-
зовані українцями заходи, кіль-
кість людей, що гуртуються на-
вколо них та що мають бажання 
познайомитися з українською 
культурою, значно перевищує 
цю цифру. 

Загалом товариство переслі-
дує різноманітні цілі.

По-перше, привернути увагу 
іноземних громадян до України, 

її культури та суспільства. Так 
минулого року на святі „По-
розуміння Народів“ (Fest der 
Völkerverständigung), організо-
ваного містом, товариство впер-
ше представляло Україну. На 
українському стенді відвідувачі 
мали змогу посмакувати влас-
норучно приготовлені україн-
ські страви й напої, та отримати 
різноманітну інформацію про 
Україну. 

Не менш важливою метою 
організації є також згуртування 
українців, які мешкають в регіо-
ні Карлсруе. Святкування разом 
визначних українських свят, ор-
ганізація літературних вечорів

чи спортивних зустрічей на 
футбольному полі ― все це та-
кож належить до діяльності то-
вариства.

Також минулої осені була 
заснована українська суботня 
школа та садочок, які корис-
туються великим успіхом у ді-
тей та дорослих. В той час, як у 
дитячому садочку перевагають 
українські забави зі співом чи 
іграми, у школі діти вчаться чи-
тати та писати українською мо-
вою, а також отримують знання 
про українську історію, культу-
ру та традиції

Fotos: Iryna Mathes (c)

Сергій Голуб/
Sergij Golub
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Bohdan Stupka
Bohdan Stupka ist ein großartiger ukrainischer Schauspieler, der in seinem Leben viele 

wundervolle Rollen gespielt hatte. In seiner Filmografie gibt es Werke aus den verschiedensten 
Genres, und somit war dieser Schauspieler im Laufe seiner Karriere allen nahe. Schon während 
des Lebens wurde dieser herausragende Schauspieler als Nationalheld der Ukraine anerkannt. 
Er wurde zum Symbol der Ukraine und die Erinnerung an ihn ist auch nach seinem Tod in den 
Herzen von Millionen von Menschen lebendig.

Stupka trat in über hundert überwiegend historischen Film- und über fünfzig Theaterrollen auf. 
Er spielte den Hetman Ivan Briukhovetsky in „Chorna Rada“ (2000), Ivan Mazepa in „Gebet für 
Ivan Mazepa“ (2001) und sogar Bohdan Khmelnytsky in „Mit Feuer und Schwert“ („Ogniem i 
mieczem“) (1999). Solche Charaktere hat der Meister bunt und saftig gespielt.

Von 1999 bis 2001 war Stupka Kulturminister der Ukraine. Danach leitete er das Akademische 
Ukrainische Dramatische Nationaltheater „Iwan Franko“ in Kyiw. Stupka starb 2012, aber sein 
Name ist mit goldenen Buchstaben in die Geschichte der Film- und Theaterkunst der Ukraine 
niedergeschrieben.

Sergei Paradschanow
Einer der größten Filmkünstler des 20. Jahrhunderts, Sergei 

Paradschanow, wurde in Georgien in einer armenischer Familie 
geboren. Das war von Anfang an unwahrscheinlich, dass seine 
Arbeit dem strengen sowjetischen sozialistischen Realismus 
und seiner Zensur entsprechen würde. Nach dem Studium kam 
Paradschanow nach Kyiw und wurde zum stellvertretenden 
Regisseur in den Dovzhenko Film Studios. 1964 hat die Welt seinen 
poetischen Film „Feuerpferde“ (wörtlich „Schatten vergessener 
Vorfahren“) gesehen ― die rhapsodische Feier der ukrainischen 
Volkskultur. Der Film hat 39 internationale Awards und 28 
Kinopreise in 21 Ländern gewonnen und brachte dem Meister 
internationale Anerkennung. Diesem folgte ein weiterer innova-
tiver Film „Die Farbe des Granatapfels“ (1969), der die Kunst 
und Poesie seiner Heimat Armenien in einer Reihe von atem- 
beraubenden schönen Bildern erforschte. 

Beide Werke „Feuerpferde“ und „Die Farbe des Granatap-
fels“ etablierten Paradschanow als ein beispielloses Phänomen  
in der Kunstwelt.

Zu diesem Zeitpunkt wurde Paradschanow von den sowje- 
tischen Behörden stark verfolgt und im Jahr 1973 wurde er 
in Kyiw verhaftet und im April 1974 wegen Homosexualität, 
Pornographie und angeblicher homosexueller Vergewaltigung 
zu fünf  Jahren strenger Lagerhaft verurteilt. Erst in den Zeiten 
der „Perestroika“ gelang es dem Filmkünstler seine weiteren 
Meisterwerke zu drehen: u. a. „Die Legende der Festung Suram“ 
(1985), „Kerib, der Spielmann“ (1988) und „The Confession“ 
(1990).

Paradschanows Freunde und Kollegen wie Federico Fellini,  
Michelangelo Antonioni, Tonino Guerra, Francesco Rosi, 
Alberto Moravia, Giulietta Masina, Marcello Mastroianni und 
Bernardo Bertolucci 
betrübten seinen Tod 
sehr, doch Sergei 
Paradschanow ist 
bis heute nicht sehr 
bekannt. Aber nur 
wenige, die „Schat-
ten der vergessenen 
Vorfahren“ oder „Die 
Farbe des Granatap-
fels“ sahen, wurden 
nicht für immer von 
der unsichtbaren 
Schönheit des Genies 
beeinflusst

Auf der Welt gibt es viele berühmte Schauspieler, Künstler, 
Pianisten und viele andere talentierte Menschen mit 

ukrainischen Wurzeln. Die wenigsten davon sind aber als 
solche bekannt. Deshalb wollen wir hier einige von ihnen 

vorstellen und ihre Geschichten erzählen.

BERÜHMTE
UKRAINER Kira Muratowa

Kira Muratowa ist eine ukrainische Regisseurin 
und gehört zu den bekanntesten, aber auch umstrit-
tensten Filmschaffenden in der damaligen Sowjet- 
union.

Bereits in den 1960ern Jahren begann Mura-
towa Filme zu drehen und meldete sich sofort als 
außergewöhnliche Meisterin mit dem ausgeprägten 
persönlichen Kino. Sie ist die Autorin solcher 
prominenten Filme wie „Kurze Begegnungen“ 
(1967), „Langer Abschied“ (1971), „Die große 
weite Welt erkennen“ (1978), „Unter grauen  
Steinen“ (1983). 

In ihren Filmen spiegelte sich die von oben 
propagierte monotone Realität der damaligen 
Sowjetunion wider. Das fiel auch den sowjetischen 
Zensoren auf, Muratowas Filme kamen nicht oder 
nur eingeschränkt oder sehr massiv beschnitten in 
den sowjetischen Verleih. Erst mit der Perestroika  
durften ihre Filme endlich öffentlich gezeigt 
werden und erhielten sofort internationale Auf-
merksamkeit. 

Muratowa hat mehr als 20 Auszeichnungen  
erhalten, darunter auch den Silbernen Bären der 
Berlinale 1990 für den Film „Das ästhetische Syn-
drom“. 2017 wurde sie in die Academy of  Motion 
Picture Arts and Sciences (AMPAS) aufgenommen, 
die jährlich die Oscars vergibt.

Kira Muratova war, ist und bleibt für immer das 
wichtigste nationale Erbe des modernen ukraini-
schen Kinos, das nicht nur in seiner Geschichte, 
sondern wie jedes Genie in der Geschichte des 
Weltkinos bestehen wird.
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Am 28.-29. April            fanden die ersten 
ukrainischen Kinotage               in Stuttgart 
statt,  organisiert vom Ukrainisches 
Atelier für Kultur und Sport e.V       Zwei 
Tage lang wurden die zahlreichen 
Filme  und Dokumentationen  der 
zeitgenössischen ukrainischen 
Regisseure vorgeführt.

28-29 квітня в місті Штутгарт 
пройшли перші українські     кінодні 
Kinotage UA,   організатором яких 
виступила громадська організація 
Ukrainisches Atelier für Kultur und 
Sport e.V.    Протягом двох днів 
глядачам були   представлені 
численні ігрові та документальні 
стрічки від сучасних режисерів, а 
також проведені цікаві зустрічі та 
дискусії.

Серед гостей заходу були присутні 
Генеральний консул України 
в Мюнхені    Юрій Ярмілко та 
консул Дмитро Шевченко, відома 
німецька       правозахисниця та екс-
депутат Бундестагу Марілуізе Бек,  
голова громадської ініціативи 
Крим_SOS Тамілa Ташева, режис-
сер стрічки МІФ Леонід Кантер 
та продюсер Катерина Мізіна, 
режисер фільму   «Невидима» 
Максим Наконечний. 

Unter den Gästen befanden sich der 
Generalkonsul Yuriy Yarmilko    und 
der Konsul Dmytro Schewtschenko  
aus Generalkonsulat der Ukraine       
in München,    die berühmte deutsche 
Menschenrechtsaktivistin und Mitglied 
des Bun des ta ges von 1983 bis 2017 
Marieluise Beck, die Leiterin der 
Initiative „KrymSOS“ Tamila Tascheva, 
der Regisseur von TABOR Production 
Maxim Nakonechnyi, der Regisseur 
des Films MYTH Leonid Kanter und die 
Produzentin Katheryna Misina.

Fotos: 
Phillip Pecherski

🎬🎬🎬🎬
📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼

🎬🎬🎬🎬
📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼🎬🎬🎬🎬

📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼

🎬🎬🎬🎬
📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼

🎬🎬🎬🎬
📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼

🎬🎬🎬🎬

📽📽📽📽

🎞🎞🎞🎞

📼📼📼

🎬🎬🎬🎬
📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼

🎬🎬🎬🎬
📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼

🎬🎬🎬🎬
📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼

🎬🎬🎬🎬
📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#😌😌😌😌

🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌
😌😌

🙃🙃
🙃🙃

-
🗓🗓

!"#

😌😌😌😌

🙃🙃🙃🙃

-🗓🗓

!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌

🙃🙃🙃🙃

-🗓🗓

!"
#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

🎬🎬🎬🎬
📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼

🎬🎬🎬🎬
📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼

🎬🎬🎬🎬
📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼

🎬🎬🎬🎬
📽📽📽📽
🎞🎞🎞🎞
📼📼📼

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

$%&

🏅🏅🏅🏅🏅🏅

📃📃📃

$%&
🏅🏅🏅🏅🏅🏅
📃📃📃

$%&
🏅🏅🏅🏅🏅🏅
📃📃📃

$%&
🏅🏅🏅🏅🏅🏅
📃📃📃

$%&

🏅🏅🏅🏅🏅🏅

📃📃📃

$%&

🏅🏅🏅🏅🏅🏅

📃📃📃

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

😌😌😌😌
🙃🙃🙃🙃
-🗓🗓
!"#

$%&

🏅🏅🏅🏅🏅🏅

📃📃📃

Text:
 Ksenya Fuchs

1. KINOTAGE UA 
STUTTGART
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Український Кіноклуб в Бер-
ліні – незалежна та некомерцій-
на ініціатива, яка була заснована 
колом однодумців в 2009 році. 
Метою кіноклубу є донесення 
актуальної ситуації в Украї-
ні, її наближення для німець-
кої публіки та українців Ні-
меччини – посередництвом 
мистецтва, а саме кіно. Ми 
засновували Кіноклуб, коли 
в Німеччині про українську 
культуру чути було досить 
мало. Нас дивувало, наскільки 
ж мало пересічний берлінський 
глядач знає про Україну, хоча 
з цією країною у Німеччини 
було багато культурних зв’язків 
– наприклад, українське куль-
турне життя в Берліні в першій 
половині XX-го століття ви-
рувало. Так, у 1920-х роках у 
берлінському театрі Volksbühne 
успішно (60 разів) йшла п‘єса 
«Брехня» за оповіданням Воло-
димира Виниченка, а за його 
іншою п‘єсою «Чорна пантера 
та білий ведмідь» у 1921 році 
німецьким режисером Йохан-
несом Гутером був поставлений  

в і -
д о м и й  
багатьом нім-
цям фільм «Die schwarze 
Pantherin». Подальші події 
XX-го століття багато змінили, 
так що України у 1990-x роках  
на ментальній карті німців існу-
вало досить мало. Сьогодні ця 
ситуація інша – але все ж ще 
й досі не вистачає знань про 
щось, окрім політичних подій. 
Знають, що у нас був Майдан, 
знають, що йде війна – але все 
ще не так багато знають щось 
про українську культуру. Ми на-
магаємось це змінювати.

 
Наразі до складу 
нашої команди входять 
десять активних осіб. На-
шою метою, окрім донесення 
актуальної ситуації в Україні, є 
презентація актуального кіно-
мистецтва України в столиці Ні-
меччини та створення платфор-
ми для обговорення важливих 
для України тем в європейсько-
му контексті. Покази фільмів 

Kinoklub
Berlin

проводяться приблизно раз на 
місяць, фільми демонструються 

з німецькими або ан-
глійськими 

суб-

 
титрами. Перші роки Кіно-
клубу покази відбувалися в 
приміщенні незалежного теа-
тру «P.A.N.D.A.» в так званій 

«Культурній пивоварні». З 2016 
року ми переїхали в кінотеатр 
“Brotfabrik”. Часто ми співпра-
цюємо з іншими кінопроекцій-
ними незалежними майданчи-

ками. Для спеціальних показів 
та подій приурочених, при-

міром, Дню незалежнос-
ті України, ми співпра-
цюємо з Посольством 
України в Німеччині. Се-
ред наших інших партне-
рів – зокрема, Національ-
ний Центр ім. Олександра 
Довженка, Міжнародний 
фестиваль документально-
го кіно про права людини 
„Docudays UA“, „Club der 
polnischen Versager“, „Heart 

for Ukraine“, hromadske.
tv, кафе „JAE-AER“, журнал 
„Кіно-Театр“, український 
кінопортал „КІНО-КОЛО“, 
Ukraine-Hilfe Berlin e.V.,  
УкрКіноХроніка, Urban Space 
100, „Вавілон 13“,  Восток SOS, 
Ukraine Lab, кінофестиваль 
„Відкрита Ніч“, Мистецький 
центр „ACUD“, Міжнарод-
ний фестиваль кіно та урбаніс-
тики „86“, освітня майстерня 
„MyStreetFilmsUkraine“ ку-
раторського об’єднання „86“, 
kul’tura та інші.

Більшість показів включають 
тематичні дискусії та дискусії 
про актуальні події в Україні, на 
які ми запрошуємо режисерів/
ок та творців фільмів, експертів 
з дотичної тематики. За час іс-
нування Кіноклубу нам вдалося 
організувати близько 85 кіно-
заходів та показати більш, ніж 

135 фільмів з України (стан: 
травень 2018 року). Щодо са-
мих фільмів, то це є сучасне 
українське кіно різноманітних 
жанрів та мистецьких підходів 
від короткометражних метрів до 
авторського документального 
кіно, інколи це ретроспективи 
важливих для української іс-
торії та сучасності проблем та 
подій. Серед фільмів, які ми де-
монстрували були, наприклад, 
такі: „Хайтарма“, „День перемо-
жених“, „Райські птахи“, „Дом 
с башенкой“, „Живі“, „Назви 
своє ім’я“, збірки найкращого 
українського короткого метру, 
„Брати“, „Креденс“, „Стрімго-
лов“, „Красна Маланка“, „Не-
видимий Батальон“ та багато 
інших. З часу свого заснування 
Кіноклуб перетворився на дещо 
набагато більше, ніж „просто“ 
покази українських фільмів: на-
разі це є своєрідний Простір, 
постійне місце зустрічей в Бер-
ліні друзів та подруг українсько-
го кіно, та просто зацікавлених 
східною Європою та Україною. 
Цей простір має гаряче серце 
та цікаві дискусії, які мають 
дію і за рамками Кіноклубу

Інформацію про поточні 
та минулі події можна зна-
йти на блозі  кіноклубу:  
https://ukkb.wordpress.com

Олександра 
Бінерт/ 

Oleksandra 
Bienert

Валентина 
Залевська/  
Valentyna  
Zalevska

Жанна 
Милогородська / 

Zhanna  
Mylogorodska
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Der Ukrainische Kinoklub 
Berlin ist eine unabhängige und 
nicht kommerzielle Initiative, die 
von Gleichgesinnten im Jahr 2009 
gegründet wurde. Ziel des Kino-
klubs ist es, der Öffentlichkeit in 
Deutschland die aktuelle Situati-
on in der Ukraine mittels Kunst, 
im Speziellen des Kinos, näher zu 
bringen. Wir haben den Kinoklub 
kreiert, als in Deutschland die uk-
rainische Kultur wenig bekannt 
war. Damals waren wir darüber 

verwundert, dass durchschnitt-
liche Berliner Zuschauer/innen 
über die Ukraine wenig wissen, 
obwohl Deutschland mit diesem 
Land viele kulturelle Beziehun-
gen hatte. Beispielsweise blühte 
das ukrainische kulturelle Leben 
in Berlin in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts auf. In den 20ern 
wurde im Berliner Theater Volks-
bühne (60 Mal!) das Stück „Die 
Lüge“ von Wolodymyr Wynnyt-
schenko erfolgreich aufgeführt, 

und sein anderes Stück „Die 
schwarze Pantherin und der 
weiße Bär“ wurde 1921 von dem 
deutschen Regisseur Johannes 
Guter unter dem vielen bekannten 
Namen „Die schwarze Panthe-
rin“ verfilmt. Weitere Ereignisse 
des 20. Jahrhunderts haben viel 
verändert, so dass die Ukraine nur 
wenig auf  der mentalen Karte von 
Deutschen existierte. Heutzutage 
ist diese Situation anders, den-
noch ist Wissen jenseits politischer 

Ereignisse kaum verbreitet. Man weiß, 
dass es Maidan gab, man weiß, dass 
es den Krieg gibt, aber man weiß noch 
nicht so viel über die ukrainische Kultur. 
Wir versuchen dies zu ändern.

Zurzeit sind im Organisationsteam 
des Kinoklubs zehn aktive Mitglie-
der. Wir arbeiten neben unserem Ziel, 
die aktuelle Situation in der Ukraine 
den Deutschen näher zu bringen, 
daran, zeitgenössisches Kino der Uk-
raine in der deutschen Hauptstadt zu 
präsentieren und eine Plattform für 
Diskussionen über wichtige ukraini-
sche Themen im europäischen Kon-
text zu schaffen. Es werden ungefähr 
einmal pro Monat Filme mit deut-
schen oder englischen Untertiteln ge-
zeigt. In den ersten Jahren fanden die 
Filmvorführungen im unabhängigen 
Theater „P.A.N.D.A.“ in der Kul-
turbrauerei statt. 2016 sind wir in das 
Kino „Brotfabrik“ umgezogen. Oft 
arbeiten wir mit anderen unabhängigen 
Kinos zusammen. Für spezielle Film-
vorführungen, zum Beispiel am Tag 
der Unabhängigkeit der Ukraine, haben 
wir mit der ukrainischen Botschaft 
in Deutschland mehrmals kooperiert. 
Zu unseren anderen Partnern gehören 
auch das Oleksandr Dovzhenko Na-
tional Centre, das internationale Do-
kumentarfilmfestival für Menschen-
rechte „Docudays UA“, „Club der 
polnischen Versager“, „Heart for 
Ukraine“, hromadske.tv, Café „JAE-
AER“, Zeitschrift „Kino-Theater“, 
ukrainisches Kinoportal „КINO-KO-
LO“, Ukraine-Hilfe Berlin e.V.,  
UkrKinoHronika, Urban Space 100, 
„Vavilon 13“, Vostok SOS, Ukraine 
Lab, Kinofestival „Vidkryta Nitsch“, 
Kunst- und Kulturzentrum „ACUD“, 
das internationale Festival des Kinos 
und der Urbanistik „86“, der Bildungs-
werkstatt „MyStreetFilmsUkraine“ 

der kuratorischen Vereinigung „86“, 
kul’tura und andere.

Die Mehrheit der Filmvorführungen 
beinhalten thematische Diskussio-
nen und Besprechungen über aktuel-
le Ereignisse in der Ukraine, wo wir 
FilmemacherInnen und Experten zu 
relevanten Themen einladen. Seit dem 
Bestehen des Kinoklubs in Berlin ha-
ben wir mehr als 85 Veranstaltungen 
organisiert und über 135 Filme aus der 
Ukraine gezeigt (Stand: Mai 2018). Was 
die Filme betrifft, sind es moderne uk-
rainische Produktionen verschiedener 
Genres und künstlerischer Ansätze, 
Kurzfilme, Dokumentarfilme, Spiel-
filme, ab und zu Filmretrospektiven 
wichtiger Ereignisse der ukrainischen 
Geschichte usw. Unter den Filmen, 
die wir gezeigt haben, waren beispiels-
weise folgende Filme: „Haytarma“, 
„Tag der Besiegten“, „Paradiesvögel“, 
„Das Haus mit dem Türmchen“, „The 
Living“, „Spell your name“, Sammlun-
gen der besten ukrainischen Kurzfilme, 
„Brüder“, „Kredens“, „Strimholov“, 
„Krasna Malanka“, „Invisible Battali-
on“ und viele andere. 

Der Ukrainische Kinoklub in Berlin 
bedeutet nicht nur Vorführungen uk-
rainischer Filme, er ist auch ein Raum 
zum Treffen und Austauschen für 
Freunde und Freundinnen des ukrai-
nischen Kinos oder Menschen, die 
sich für Osteuropa und die Ukraine 
interessieren. Dieser Raum hat ein le-
bendiges Herz und spannende Be-
sprechungen, die einen Einfluss auch 
außerhalb des Rahmens unseres Kino-
klubs haben

Informationen über vergangene und 
aktuelle Veranstaltungen kann man 
auf dem Kinoklub-Blog finden: 
https://ukkb.wordpress.com.
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Sommerfestifal der Kulturen 2018
Ukrainischer Stand von UAKS

fb.com/uaks.eV/ Відверте 
кіно

Знайомство з еротикою в мене 
відбулось доволі рано. Я ріс в 

однокімнатній квартирі з батьками, 
які любили вночі подивитись кіно. 
Успішно імітуючи глибокий сон, я 
потайки підглядав цікаві опівнічні 

стрічки. Саме так я вперше 
подивився «9 ½ тижнів», «Дику 
орхідею» і «Основний інстинкт». 
Тепер я вже можу собі дозволити 

дивитись еротику відкрито: навіть 
серед білого дня, проектуючи її на 

стіну в своїй вітальні із відкритими 
вікнами. Мені подобається кіно, яке 
розповідає про стосунки між людьми 
без цензури, максимально близько до 
реального життя, про речі й дії, які 
люди воліють не виносити на загал, 

залишатись з ними на одинці. На мій 
погляд дуже важливо показувати нашу 

схожість, бо всі ми люди зі своїми 
прихованими бажаннями й страхами, 

яких не треба соромитись. Це 
стосується і сексу. Секс є невіддільною 
і надзвичайно важливою частиною 
нашого життя і стосунків. Навіщо 
його табуювати? Ми всі займаємось 
сексом, то чому ж ми не можемо про 

нього говорити? 

gel[:b]lau, #8 /26-27/gel[:b]lau, #8 /26-27/Annonce

Ви плануєте переїзд та не знаєте,  
з чого почати? 
Ви придбали меблі та шукаєте 
перевізника?

U.A. Transport пропонує Вам 
квартирні перевезення та 
транспортування меблів у 
Штутгарті та по всій Німеччині від 
професіонала. 
Вантажівка, якою здійснюються 
перевезення, обладнана усім 
необхідним, тож Ваші речі 
залишаться неушкодженими!
Зателефонуйте та отримайте 
першу безкоштовну консультацію!

Marktplatz Stuttgart, 21.-22. Juli

Чоловіча сторінка
Männerkolumne
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Серед стрічок, знятих в XXI столітті, я можу виділити чотири, які дійсно мене сильно 
вразили. Всіх їх об’єднує зображення сексу як чогось звичайного, буденного і водночас необхідного для 
стосунків. Бо саме від його насиченості та якості залежить кінцевий смак страви.

Sex und Lucia (2001)
Dies ist eine Geschichte über ein Mädchen namens Lucia, die aus 

der Stadt auf eine Insel aus Vergangenheit flieht, nachdem sie den 
Abschiedsbrief ihres Freundes, des Schriftstellers Lorenzo, gefunden 
hat. Im Cocktail aus der Vergangenheit und Gegenwart zeigt uns 
der Autor die verschiedenen Schichten der Beziehung zwischen 
Lucia und Lorenzo. Es kommt die Zeit, in der in ihre Beziehung  
Lorenzos Vergangenheit, andere Menschen und Umstände ein- 
greifen. Dies alles ist auch eng mit dem von ihm geschriebenen 
Buch, mit seinen Gefühlen, Ängsten und Fantasien verflochten. 
Irgendwann ist es schwierig zu unterscheiden zwischen dem, was 
eigentlich das Buch, und dem, was das reale Leben von Lorenzo ist. 
Was Fantasie und was Realität ist. Die Protagonisten werden zu den 
handelnden Buchcharakteren, ohne gleichzeitig ihre eigene Iden-
tität zu verlieren.

Das freizügige 
Kino

Unter den Filmen, die bisher im 
21. Jahrhundert gedreht wurden, 
kann ich vier auswählen, die mich 
wirklich sehr stark beeindruckt 
haben. Als gemeinsames Element 
taucht hier Sex als etwas Alltägliches, 
aber Notwendiges auf. Die Akzente 
darauf  sind ganz unterschiedlich, 
aber Sex ist immer die notwendige 
Zutat für Beziehungen, und der 
endgültige Geschmack des Gerichts 
hängt von seiner Qualität und 
Vielfältigkeit ab.

Люсія і секс (2001)
Це історія про дівчину Люсію, яка знайшла передсмертну записку 

свого хлопця, письменника Лоренцо, і втекла з міста на острів з 
його минулого. Чергуючи минуле з теперішнім, автор відкриває 
нам різні пласти стосунків між Люсією і Лоренцо, на які впливає 
і минуле Лоренцо, і люди чи обставини. Все тісно переплітається 
з книгою, яку пише Лоренцо, з його почуттями, страхами та 
фантазією. В якийсь момент вже складно відрізнити книгу від 
життя, фантазію від реальності. Герої стають персонажами 
книги, не позбуваючись своєї ідентичності. Вони заповнюють книгу 
своїми діями, емоціями та страхами. Саме секс пов’язує в цій 
стрічці щастя і горе, задоволення і біль, кохання і розпач. Він наче 
клей ― тримає все разом, не дозволяючи відірватись та втекти. 
Універсальний інструмент, який може існувати сам по собі, 
контролюючи і визначаючи напрямки в нашому житті. 

Schlaf mit mir 
(2005)
Dieser Streifen wird bei mir mit 
Poesie assoziiert. Ich habe diesen 
Film schon vor einiger Zeit gesehen 
und erinnere mich fast nicht mehr 
an die Handlung, Dialoge oder 
einzelne Details, ich habe sogar 
fast die Gesichter der Schauspieler 
vergessen. Alles, was übrig bleibt, 
ist eine starke Empfindung der 
Leidenschaft, gemischt mit Hitze 
und Schweiß. Dies ist eine 
 Geschichte einer kurzlebigen Ro-
manze von einem Mann und einer 
Frau während eines sehr heißen 
Sommers in der Stadt. Es geht um 
ungezügelte Leidenschaft und die 
völlige Unterordnung den eigenen 
Wünschen.





Спи зі мною 
(2005)
Ця стрічка асоціюється в мене 
з поезією. Вона створює певну 
емоцію, яку неможливо стерти 
чи забути, що, як на мене, є 
основною функцією поезії. Власне 
тому вона і потрапила у цей 
список. Я майже не пам’ятаю 
сюжету, діалогів, окремих 
деталей, майже забув обличчя 
акторів... Але залишилось стійке 
відчуття пристрасті змішане 
зі спекою і потом. Це історія 
короткотривалого роману 
чоловіка та жінки в умовах 
вельми спекотного літа в місті. 
Це історія шаленої нестримної 
пристрасті та повного підкорення 
власним бажанням.

Кохання (2015)
Стосунки американця Мерфі і француженки Електри закінчуються, 

коли в їхньому житті з’являється Омі. Молода, красива, допитлива, 
вона обом їм подобається, і вони запрошують її в своє ліжко. Здавалось 
би, новий досвід може принести лише зливу задоволення. Але події 
розгортаються інакше: Мерфі кохається з Омі потайки від Електри, 
Омі вагітніє, вони з Мерфі одружуються. Випадок змінює все. Фільм 
зображає день, коли Мерфі дізнається, що Електра зникла. Це повертає 
його в минуле і змушує все згадати: їх знайомство, кохання, стосунки, 
секс і експерименти в пошуках щастя і насолоди. Неухильно рухаючись в 
невідомому напрямку, вони перетнули точку неповернення. 

Liebe (2015)
Die Beziehung zwischen 

dem Amerikaner Merfi und der 
Französin Elektra geht zu Ende, 
als in ihrem Leben die junge Omi 
erscheint. Was als Spaß begann, 
endete nicht wie geplant. Murphy 
und Elektra laden Omi in ihr Bett 
ein. Es schien, dass alle Beteiligten 
von dieser neuen Erfahrung nur 
profitieren können. Aber alles läuft 
schief. Ein Vorfall ändert alles. 

Der Film zeigt den Tag, an dem 
Murphy herausfindet, dass Elek-
tra verschwunden ist. Er wird in 
die Vergangenheit geschickt und 
gezwungen, sich an alles zu erin-
nern: An das Kennenlernen, ihre 
Liebe, ihre Beziehung, an den Sex 
und die Experimente, bei denen 
sie sich selbst als Labormäuse 
benutzten. Sie führten unweiger-
lich zu einer Linie, die man nicht 
überschreiten darf. Und eines Tages 
stellte sich heraus, unmerklich 
für sie selbst, dass sie sich auf der 
anderen Seite befinden.
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Життя Адель 
(2013)

П’ятнадцятирічна Адель 
закохується в старшу за неї дівчину 
з синім волоссям. Це захоплення 
змінює все її життя, заполонює 
її думки. Сексуальний потяг до 
дівчини, стосунки з дорослою 
людиною, яка вже дуже добре розуміє 
себе і свої бажання – це все нове для 
Адель. 

Синьоволоса Емма не може 
не захоплювати: вона цікава, 
розумна, впевнена, вільна, смілива і 
пристрасна. Художниця, яка обрала 
Адель своєю музою. Що може 
бути прекраснішим? Ці стосунки 
поглинають Адель з головою, 
важко відрізнити власні бажання 
від одержимості. Те, що починалось 
так прекрасно, стає її особистою 
трагедією. 

Сцени сексу в фільмі прекрасно 
передають настрій, неначе в дзеркалі 
відображаючи почуття дівчат. 
Камера сміливо показує наближені 
кадри, ніби нагадуючи, що нічого не 
можна приховати 

Юрко Сущ / 
Yurko Sushch



Blau ist die wärmste Farbe 
(2013)

Die 15-jährige Adele verliebt sich in ein älteres Mädchen 
mit blauen Haaren. Diese Begeisterung verändert ihr ganzes 
Leben. Alles ist neu für sie, die Entdeckung einer sexuellen An-
ziehungskraft zu Mädchen, eine Beziehung mit einem Menschen, 
der älter als sie ist, einer Person, die eine klare Vision und Ver-
ständnis für sich selbst hat – etwas, was Adele noch nicht hat. 

Sie bewundert die blauhaarige Emma: Sie ist frei, eine mutige 
und leidenschaftliche Künstlerin, die Adele als ihre Muse aus-
gewählt hat. 

Die Sexszenen übertragen perfekt die Atmosphäre, als ob in 
einem Spiegel die Gefühle zwischen den beiden Mädchen reflek-
tiert würden. Die Kamera zeigt häufig Nahaufnahmen, als ob sie 
erinnern wollte, dass man nichts verbergen kann.

УКРАЇНСЬКА ВІКІПЕДІЯ:
ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА

Вільна енциклопедія ще дуже молода 
загалом – англомовна «Вікі», як її часто 
лагідно називають самі дописувачі, по- 
бачила світ лише на три роки раніше  
за українську – у січні 2001 року. Неза-
баром почали з’являтися розділи інши-
ми мовами, проект набув популярності 
серед користувачів мережі і наразі Вікі- 
педія є п’ятим за популярністю інфор-
маційним інтернет-ресурсом у світі. 

Українська Вікіпедія є частиною 
великої родини – вона створюється 
та підтримується на загальних прави-
лах і засадах ресурсу: є вільною для 
використання, розповсюдження та  
вдосконалення, не містить рекламних 
банерів. Вікіпедисти ж, тобто ті люди, 
які створюють та редагують статті, 
займаються наповненням Вікіпедії на 
волонтерських засадах. 

Чотирнадцять – вік підлітка-бунтівника. Саме стільки 
цього року виповнилося українській Вікіпедії, і, як і будь-який 
підліток, вона завзята, цікава, суперечлива, часом зухвала, часом 
невпевнена в собі. Стабільно зростає, мужнішає, досліджує світ і 
намагається збагнути своє  місце у ньому. 

Звісно ж, українська Вікі має одно-
часно і свої відмін-ності, специфічні 
риси та виклики. 

Можна сміливо сказати, що україн- 
ська Вікіпедія почалася з атому. Пер-
шою статтею українською мовою  
стала саме стаття «Атом», яку було ство- 
рено у січні 2004 року користувачем з 
Японії. Те, що перша стаття з’явилася 
на іншому кінці світу, є цікавим фактом,  
який, певним чином, відбиває тенден-
цію, що існує і досі – українську Вікі- 
педію мало читають в Україні. Це  
пов’язано з тим, що більшість населен-
ня, через змогу читати російською 
мовою,  потрапляє спершу на російсь-
комовний розділ Вікіпедії – і робить 
це або за звичкою, або з причини 
його більш масштабного та якісного 
наповнення.

Яна Сотник / 
Yana Sotnyk
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Aus UA / З України

І хоча українським вікіпедистам не можна дорі- 
кати браком пасіонарності чи знань, людський 
ресурс російських дописувачів значно потужні-
ший, що дозволяє створювати та опрацьовувати 
значно більші обсяги інформації. Збільшення 
обсягу якісного україномовного контенту  могло б 
поступово перехопити увагу користувачів, проте 
для цього важливим є долучення  якомога більшої  
кількості компетентних дописувачів до наповнен-
ня україномовної Вікіпедії. 

Стати дописувачем, насправді, дуже просто. Все, 
що для цього потрібно – натиснути «Редагувати» 
в меню над статтею, або біля назви розділу статті. 
Однак, далеко не всі  
знають про можли- 
вість так просто до- 
лучитися до ство-
рення української 
енциклопедії. Саме 
тому, з метою попу-
ляризації Вікіпедії та 
заохочення нових  
дописувачів, україн-
ські активісти регу-
лярно проводять різні 
заходи. Це і долучен- 
ня до загальновікіпе- 
дійних подій (наприклад, фотоконкурси «Вікі 
любить Землю», та «Вікі любить пам’ятки»), і локальні 
заходи – так звані «віківишколи», які, зазвичай, відбу- 
ваються в рамках співпраці з освітніми установами 
чи бібліотеками, на базі яких і відбувається подія. 
Під час «віківишколів» досвідчені вікіпедисти ділять- 
ся з новачкам секретами редагування та допома-
гають створити першу статтю на сторінці Вікіпедії.

Часто такі практичні тренінги приурочені до  
певних дат чи подій. Так, у грудні-листопаді 2017  
року в українській Вікіпедії пройшов місячник  
«Пані в червоному», який було присвячено написан-
ню статей про видатних жінок України. 

За результатами місячника серед редакторів 
української Вікіпедії здійнялася дискусія щодо мож-
ливості вживання фемінітивів, яких у новоство- 
рених статтях було чимало. В рамках зазначеної  
дискусійної теми спільнота розділилася на два  
табори – тих, хто вважає фемінітиви прогресив- 
ним мовним і соціальним явищем, а також тих,  

хто, посилаючись на чинний український правопис  
та застарілі словники, не визнає фемінітиви мовною  
нормою, а значить, через це їм не місце у Вікіпедії. 

Ця ситуація підводить до іншої характерної риси,  
що створює певні проблеми та виклики для допи-
сувачів – відсутність унормованої української мови. 
Багато хто з мовознавців визнає, що сучасний 
правопис є застарілим і не відображає актуальні 
мовні процеси. Проте наразі він залишається 
єдиним джерелом, з яким можна звірятися, і вікі-
педисти за правилами мають послуговуватися саме  
існуючими правилами правопису. Це, у свою чергу,  
часто призводить до суперечок редакторів під час  

редагування дописів. 
Особливо це стосує-
ться написання іншо-
мовних імен, назв та 
новотворів українсь- 
кою кирилицею.

Попри всі виклики, 
а часом і завдяки ним,  
українська Вікіпедія 
продовжує розвива-
тися та розростатися, 
а кількістю статей 
вона посідає шістнад-
цяте місце серед усіх  

мовних розділів світу, одинадцяте – серед європей-
ських вікіпедій та третє місце серед вікіпедій сло-
в’янськими мовами. 

А допомогти українській Вікіпедії сягнути нових  
вершин – дуже просто, насправді. Для цього, пере- 
дусім, треба частіше у неї зазирати. Адже основ- 
ною нагородою та мотивацією для творців україн-
ської електронної енциклопедії є усвідомлення 
того, що справа, яку вони роблять дійсно потріб- 
на людям. А від активного читача до її активного 
дописувача, насправді, – один крок, який легко  
зробити, попередньо ознайомившись з правила-
ми створення статей.

 Ми живемо у неймовірний час, коли залишити 
свій слід в історії стало так просто, як ніколи рані- 
ше. Можливо, колись Вікіпедія стане найповнішим 
історичним літописом, з якого нащадки дізнава- 
тимуться про наше сьогодення. А поки що україн-
ська Вікіпедія перебуває у процесі становлення, 
долучитися до якого може абсолютно  кожен 

Übersetzt aus 
dem Ukrai- 
nischen von: 

Anna Gutsaliuk

Man kann behaupten, dass sie 
mit dem „Atom“ beginnt, nach dem 
gleichnamigen Artikel im Jahre 2004, 
der von einem Benutzer aus Japan ge- 
schrieben wurde. Die Tatsache, dass 
der erste Artikel auf  der anderen Seite 
der Welt erschien, ist sehr überraschend,  
aber gleichzeitig spiegelt es eine Ten-
denz wider : Die ukrainische Wikipe-
dia ist in der Ukraine wenig gelesen. 
Es ist damit begründet, dass viele 
Menschen Russisch lesen können und 
nach der Gewohnheit gehend, zuerst 
auf  die russischsprachige Wikipedia 
klicken, oder es liegt daran, dass 
es auf  Russisch mehr Artikel gibt. 
Russische Autoren sind viel zahlreich-
er und sind in der Lage, größere und 
sinnvollere Informationsmengen zu er-
stellen und zu verarbeiten, als es bisher 
die Ukrainische Gemeinschaft tut.

Mehr qualitativer Inhalt auf  
Ukrainisch könnte mehr Aufmerk-
samkeit der Benutzer erwecken, und 
zu diesem Zweck ist es notwendig, 
dass möglichst viele Menschen zum 
Schreiben der ukrainischen Wikipedia 
beitragen. Deshalb führen ukrainische 
Aktivisten regelmäßig verschiedene  
Veranstaltungen durch, um Wikipedia 
zu popularisieren und neue Schreibende 
zu ermutigen. 

Während der Workshops erzählen 
erfahrene Wikipedisten den Neulingen 
über die Geheimnisse der Redigierung 
in der Wiki und helfen beim Erstellen 
des ersten Artikels. Oft sind solche 
Studien zeitlich mit bestimmten Daten 
oder Ereignissen verbunden. So wurde  
z. B. von November bis Dezember 
2017 dem Schreiben von Artikeln 
zum Thema „Lady in Red“ über 
prominente Frauen Zeit gewidmet.

Nach den Ergebnissen dieser  
Schreibwerkstatt hat unter den Redak- 
teuren der ukrainischen Wikipedia 
die Diskussion über die Verwendung 
von „Feminitivs“ begonnen. Diese 
Situation schafft bestimmte Prob-
leme und Herausforderungen für 
Schreibende. Die Sache liegt darin, 
dass die Wikipedisten die geltende 
Rechtschreibung verwenden sollten, was 
nach der Meinung vieler Sprachwissen-
schaftler und der Durchschnittsnutzer 
veraltet ist und dass sie keine aktuellen 
Sprachprozesse widerspiegelt. Das 
führt, natürlicherweise, oft zu  
Streitigkeiten und Redaktionsmiss- 
verständnissen. Besonders betrifft  
das die Übertragung der Fremd- 
namen und der Neubildungen des 
ukrainischen kyrillischen Alphabets.

Aber trotz aller Herausforde- 
rungen, und manchmal auch dank 
ihnen, entwickelt sich die ukrainische 
Wikipedia und wächst weiter. Nach 
der Anzahl der Artikel belegt sie jetzt 
den sechzehnten Platz unter allen 
Sprachgebieten der Welt, den elften 
unter den europäischen Wikipedia und 
den dritten unter den Wikipedia der 
slawischen Sprachen.

Wir leben in einer unglaublichen 
Zeit, in der es so einfach wie nie zuvor 
ist, unsere Spuren in der Geschichte zu 
hinterlassen. Vielleicht wird Wiki-
pedia einmal die größte und umfas-
sendste historische Chronik sein, von 
der unsere Nachkommen über unser 
Leben erfahren werden. Solange die 
ukrainische Wikipedia noch jung ist 
und im Prozess der Entstehung bleibt, 
hat jeder eine gute Chance daran 
mitzuwirken

Mit Vierzehn Jahren sind Teenager in ihrer Blütezeit. Und die ukrain-
ische Wikipedia ist da keine Ausnahme. So leidenschaftlich, interessant, 
widersprüchlich, manchmal unverschämt, unsicher, und dabei stetig 
wachsend, stärker werdend, die Welt erforschend und versuchend, ihren 
Platz darin zu verstehen, ist sie wie jeder andere Teenager. Die ukrainische 
Wikipedia ist ein Teil der großen Familie und wird nach gemeinsamen 
Regeln und Prinzipien erstellt und unterstützt, trotzdem hat sie auch ihre 
eigenen Besonderheiten und Herausforderungen.

#всебудегельблау gel[:b]lau, #8 /32-33/
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Поштовхом для нашої розмови стала його 
участь в гумористичному шоу „Ліга Сміху“, в 
якому члени жюрі стають також і тренерами 
команд-учасниць, і виходять на сцену разом 
зі своїми підопічними. Для Юри це перший 
телевізійний сезон, а для його колеги по команді 
„Днєпр“, Ігоря Ласточкіна, ― вже четвертий 
(до речі, Ігор двічі ставав тренером-чемпіоном). 
Але конкуренції хлопці не відчувають. «Ми 
з Ігорем дуже тісно, дуже близько спілкуємось, на 
гастролі разом катаємось, по різних проектах 
зустрічаємось. Тому „Ліга Сміху“ для нас... Ми 
вже, напевно, 
як брати й не 
в і д ч у в а є м о , 
що ми по 
різні сторони 
барикад і що ми 
різні тренери. 
Тому я думаю, 
що ми до кінця 
будемо один за 
одного. До того 
моменту, доки 
ситуація сама 
не зайде в таке 
русло, що треба 
буде комусь „не 
в стати“ .  Він 
молодець!», ― розповідає Юра. Сам він дуже 
переймається за свої команди й так само дуже 
відповідально ставиться до посади тренера. 
«Коли ти тільки починаєш ― дуже легко зіткнутись 
або забути текст, а коли ти чогось вже досяг або ти 
член журі, то ти вже повинен тримати марку та 
бути на висоті», ― зізнається Юра.

Почавши свою кар'єру на сцені перед живим 
глядачем, сьогодні Юрій Ткач знімається 
у телевізійних скетч-шоу „Одного разу під 
Полтавою“ та „Ігри приколів“, які вперше 
побачили світ минулої осені. 

Про роботу на телебаченні актор говорить 
так: «Зрозуміло, що дуже круто виступати, коли ти 
чуєш реакцію залу. Але тут є такий підводний камінь. 
Якщо ти виступаєш перед залом, ти його чуєш, але в 
тебе є лише один шанс ― і ти маєш виступити на 100 
відсотків. А коли ти знімаєшся [на камеру], то в тебе 
є дуже багато дублів, і ти можеш зловити та зробити 
сам ту емоцію, яку тобі треба».

З такою кількістю проектів не треба бути 
генієм, щоб зрозуміти, який це напружений 
графік. «Коли я приходжу додому, то приходжу дуже 
пізно.  Як завжди, треба швиденько поїсти, а потім, 

наприклад, текст 
якийсь вчити або 
на повідомлення 
відповісти. Або піти з 
дружиною та дитиною 
погуляти. Тому коли 
ти приходиш додому, 
і з’являються одна-дві 
вільні години ― зникає 
бажання марнувати 
їх на перегляд якихось 
проектів чи шоу», 
― каже Юрій. 
Телевізор він 
дивиться суто перед 
сном: «Вмикаю, 

клацаю, і на чому погляд 
зупинився, те й дивлюсь. Коли інтерес пропадає, одразу 
перемикаю. Так 30 хвилин ― і я засинаю (сміється). 
Дуже люблю „Голос“; дуже любив передивлятись 
„Танці з зірками“, зрозуміло чому (Юрій приймав 
участь в останньому сезоні цього проекту - ред.). І якщо 
є час, я можу xоч десять раз поспіль передивлятись 
проекти нашої компанії Drive Production».

Серйозно 
про гумор: 
розмова 
з Юрієм 
Ткачем.

Юрія Ткача я вперше зустріла ще 
за часи його гри у КВК від рідного 
ВНЗ разом з багатьма сьогоднішніми 
„колегами по цеху‟. Вже тоді в нього 
був неабиякий акторський талант, 
а своєю енергією він заряджав усіх 
навколо себе. Сьогодні він бере 
участь у численних гумористичних 
проектах, грає у комедійних скетч-
шоу, а минулої осені навіть взяв 
участь у „Танці з зірками‟, де дістався 
півфіналу. Не тільки завдяки своїм 
па, а ще й тому, що виступи Юрія з 
його партнеркою завжди дарували 
гарний настрій та усмішки глядачам.
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Humor und Comedy sind feste Bestandteile 
des Lebens von Yuriy Tkach, denn er hat ein 
großes Schauspieltalent und unendliche Ener-
gie. Seit Jahren nimmt Yuriy an verschiedenen 
Shows und Projekten teil. Darunter ist die in 
der Ukraine sehr beliebte TV Comedy Show 
„Liga des Lachens“ (Liga Smikhu), in welcher 
die Jury-Mitglieder auch zu den spielenden 
Trainern ihrer Teams werden und um den Titel 
der witzigsten Mannschaft der Liga kämpfen. 
So unser Gast. In dieser Show trifft der Ko-
miker und Schauspieler auf harte Konkurrenz: 
denn unter anderen Trainern befinden sich die 
alten Kameraden aus den vorherigen Projek-
ten. Nichtsdestotrotz verläuft die Show voller 
Respekt und Empathie.

Als Trainer macht sich Yuriy große Sorgen 
um seine Mündel. „Am Anfang darf man auch 
die Worte vergessen, oder mal ganz stammeln. 
Aber als Trainer muss man immer die höchste 
Leistung erbringen“ ― gesteht er. 

In Anbetracht der Vielzahl der Projekte ver-
steht man schnell, dass das Multitalent einen 
vollen Kalender hat. „Wenn ich endlich zuhause 
bin, muss ich schnell essen und dann mich an 
die Texte oder an die Postbearbeitung hinset-
zen. Wenn sich etwas freie Zeit herauskristal-
lisiert, gehe ich mit meiner Frau und Tochter 
spazieren. Selbst fern sehe ich nur noch kurz 
vor dem Schlaf: Ich springe von Sendung zu 
Sendung bis irgendetwas meine Aufmerksam-
keit hinzieht. Allerdings schlafe ich bereits nach 
30 Minuten ein. Das einzige, was ich unendlich 
oft wiederholt ansehen kann ― sind die Shows 
unserer eigenen Drive Production“. 

„Früher habe ich mir große Sorgen um die 
Zeit gemacht, welche ich für die Reisen und das 
Ganze rund um die Projekte verbrauchte“ ― of-
fenbart Yuriy. „Heute denke ich gar nicht mehr 
darüber nach. Ich fliege durch die Gegend und 
manche meiner freien Tage sind schwer als frei 
zu bezeichnen: Ich muss zu den Dreharbeiten, 

dann auf die Castings, dann noch etwas Lektorat 
und viel Weiteres. Erst nachmittags gibt es endlich 
Zeit für die Familie.“

Yuriy ist ein wahrer Familienmensch und ver-
bringt seine freie Zeit mit den liebsten: Frau und 
Tochter, Mutter und Vater, auch wenn sie in einer 
anderen Stadt wohnen. 

Seine zwei größten Träume sind ― eigenes Haus 
in einer Kleinstadt Ukrainka bei Kyiw, in welchem 
man sich gemeinsam mit der Familie zurückziehen 
kann, und eine Rolle in einem Spielfilm, um das 
Schauspieltalent einzusetzen. 

In einem Interview sagte Yuriy, dass seine Mis-
sion „alle zum Lächeln zu bringen‟ ist. Und das 
kann er sehr gut!

На питання, чи не втомлюють його постійні перевтілення, 
Юра відповідає досить розслаблено: «Я раніше задумувався, 
що дуже багато в мене часу те все займає, але зараз втягнувся і 
практично про це не думаю. Просто на автоматі їжджу, мотаюсь. 
В мене може бути така штука, що коли вихідний, то до обіду я як 
муха в окропі: до першої або до другої зйомки, редактури, кастинги і 
все таке інше, а потім після обіду можу побути з сім’єю. Оце в мене 
вихідний називається».

«Бувають такі дні, дуже рідко, але вони є, коли я взагалі нічого 
не роблю. Тоді просинаюсь і думаю: а що ж мені робити? Треба ж 
кудись їхати. Тому пориваєшся кудись полетіти, наприклад, в 
Єгипет або Туреччину з сім’єю». Взагалі Юрій ― дуже сімейна 
людина і намагається, відповідно, максимум свого вільного 
часу проводити с дружиною та донькою, а коли випадає 
можливість, їде у Дніпро до мами з татом, щоб відірватись 
по повній у сімейному колі.

Про що мріє комік? Мрії в нього дві. Перша ― це власний 
маленький будиночок в Українці (містечко під Києвом), 
надиктована мабуть тим, що доводиться або кудись летіти, 
або до друзів їхати, де ніхто не бачить, не чує або не 
дзвонив би телефон. А друга, професіональна ― знятись у 
повнометражному кіно. «Дуже мрію про це, ― зізнається Юра, 
― але наразі це залишається мрією».

В одному з інтерв’ю Юрій сказав, що його місія в Україні 
одна – «щоб всі улибалісь». Спостерігаючи за ним, швидко 
розумієш, що ця місія здійсненна
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Humor: 
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mit Yuriy 
Tkach. 
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Міфологію України спра-
ведливо вважають однією з 
найбагатших у слов’янському 
світі. Давні уявлення та повір’я 
не тільки не відійшли в минуле, 
але навпаки, увібравши нові 
християнські елементи, лише 
органічно збагатилися.

Тільки перерахування меш-
канців потойбіччя займає ве-
ликий обсяг: різновиди чортів, 
духів, відьом (вроджена відьма, 
вчена відьма – Босорканя, Че-
редільниця, дика баба).

Блуд, богині – дружини 
дідьків, вихор, Вій, вовкулака, 
водяник, Дідо, доля, заложні 
мерці, земний дух, змій, злидні, 
лісовик, Мара, мавки, Мелю-
зина, Морок, нічниці, одмі-
нок, перелісник, песиголовці, 
польовик, русалки, світилки, 
скарбник, упир, скаменюшник, 
Чугайстер…

І це далеко не повний пере-
лік містичних потвор. Україн-
ська міфологія містить тільки 
дитячих опудал кілька десятків.

 

До царини демонології на-
лежать і безперсонажні явища: 
«щось таке», щось ввижається 
– вбачається, погане місце, за-
чароване коло….

У новітній українській міфо-
логії існують навіть наймогут-
ніші невизначені достеменно 
сили, як наприклад Нелюдь, у 
«Казках баби Гавришихи», що 
з’явився ще у найдавніші часи. 

Окреме місце в містичному 
фольклорі займають тварини 
та рослини. Вуж, ласка, кішка, 
бугай, боров, папороть, верба, 
осика, дерева «виворіт» або 
«громобій».  

Також суттєвий вплив на 
потойбічні події мають час, 
коли ті відбуваються (ніч, день, 
північ, ранок, полудень), хрис-
тиянські та язичницькі свята. 

Важливу роль в українській 
міфології грають незліченні 
заговори, приговори, віршики, 
обряди:

 Іди, іди, дощику!
Зварю тобі борщику

в новенькому горщику,
поставлю на дубочку.
Дубочок схитнувся,
а борщик линувся —

цебром, відром, дійничкою
над нашою пашничкою.

І звісно, неодмінні помічни-
ки у протистоянні та захисту від 
потойбічних сил: пояс, мотузка, 
свячена вода, свячена крейда, 
макове насіння, коса…

Вишиванки, про які ми вже 
розповідали в попередніх ви-
пусках, також мають неймовір-
ну магічну силу. 

Неможливо в одній статті 
умістити всю різноманітність 
українського етносу. Та вже 
в наступному випуску позна-
йомимо наших читачів з най-
містичнішими творами, які 
відкривають маленькі дверцята 
в чарівний світ української 
міфології – «Казки баби Гаври-
шихи»

День скінчився. Навколишній простір потроху 
заповнювали напівпрозорі вечірні сутінки, що не-
вловимо перетворювались на чарівну українську 
ніч. Час доби прикрашений діамантовим розсипом 
зірок, молодиком, що наче човен лине по затоках 

чумацького шляху, залишаючи 
по собі буруни із 

туманностей та 
залишків зоряно-
го пилу…

З димаря старої 
хати край села 
вислизнула чор-
ніша за самісіньку 

ніч пляма. Повисіла 
трохи над стріхою 

та помандрувала по закляклому від переляку не-
босхилу до місяця, наче тінь затуляючи принишклі 
зірки.

Чи то відьма вийшла на нічне полювання, чи то 
чорт шукає запроданців душ своїх. Може й сам 
Морок чатує на наступну жертву…

А на галявинах серед чагарників та лісових хащів 
Мавки кружляють у гіпнотичному танці, підста-
вивши чарівні обличчя лагідному сяйву холодного 
місяця…

Мавки. Мабуть найчарівніші істоти містичного 
світу, оспівані в українському фольклорі. 

До речі, вже незабаром світ матиме можливість 
побачити дивовижну анімацію талановитих митців 
«Мавка. Лісова пісня». І доки вся країна чекає на цю 
подію, зробимо невеликий екскурс у потойбічний 
світ містичних істот українського етносу.

Містичні 
істоти 

Українського 
фольклору

Mystische 
Kreaturen der 

ukrainischen 
Folklore 
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Die ukrainische Mythologie gilt 
als eine der reichsten in der slawi-
schen Welt. Der alte Volksglaube 
und die Weltvorstellung sind im 
Laufe der Zeit nicht verschwun-
den und wurden durch die christ-
lichen Traditionen angereichert.

Die Aufzählung aller Kreatu-
ren aus dem jenseits kann sehr 
lange dauern: verschiedene Teu-
fels-Gattungen, Hexen und Hexer 
(gebürtige Hexe, gelernte Hexe), 
Wij, Vampire, Wassergeister, 
Hausgeister, Werwölfe, Vielzahl 
von Naturgeistern… Alleine Kin-
der-Scheuchen gibt es Dutzende. 
Zur Dämonologie gehören auch 
die leblosen Wesen wie “etwas”. 
In der zeitgenössischen Mytholo-
gie gibt es solche höhere Macht 
wie „Neljud“ (Nicht-Mensch), die 
nicht eindeutig definiert werden 
kann.

Besonderen Platz in der 
ukrainischen Folklore nehmen 
auch die Tiere und Pflanzen ein: 
Natter und Weide, Rohrdommel 
und Farn, Katze und Segge. Auch 
die Uhrzeit, in der die Ereignisse 
geschahen, spielte eine wichtige 
Rolle.

Aber auch die alltäglichen 
Gegenstände wie Seil, Kreide 
oder das heilige Wasser haben 
im Kampf  gegen die Bösewichte 
geholfen

Олег Гавріш / 
Oleh Havrisch
Übersetzt aus 
dem Ukrainischen
von Ilona 
Ushenina

Хрещений Батько (1972)
Подивитися цей фільм – це 
пропозиція, від якої неможливо 
відмовитися. Хоча у фільмі й 
показується щоденне життя 
сицилійської мафії в Америці, але 
для мене на першому плані стрічки 
знаходяться поняття сім’ї, дружби та 
вірності. 

Der Pate (1972)
Diesen Film anzusehen, ist ein Angebot, 
das man nicht ablehnen kann. Obwohl 
der Film den Alltag der sizilianischen 
Mafia in Amerika zeigt, ist es für 
mich vor allem der Film über Familie, 
Freundschaft und Treue. Der zweite 
Teil des Films wird ebenfalls sehr stark 
empfohlen.

Доларова трилогія Сержіо Леоне 
(1964 – 1966)
До трилогії входять стрічки: „За жменю 
доларів“(1964), „На декілька доларів 
більше“ (1965) та „Хороший, поганий, 
злий“ (1966). Фільми не надто пов’язані 
сюжетом, тому їх можна переглядати 
в довільному порядку. А гра Клінта 
Іствуда є для мене бенчмарком актор-
ства в принципі. 

Dollar-Trilogie von Sergio Leone  
(1964 – 1966)
Zu der Trilogie gehören „Für eine Hand-
voll Dollar“(1964), „Für ein paar Dollar 
mehr“ (1965) und „Zwei glorreiche 
Halunken“ (1966). Das Spiel von Clint 
Eastwood ist der Maßstab der Schaus-
pielkunst überhaupt. Die drei Filme 
haben nur leicht miteinander verbundene 
Handlung, so dass sie in zufälliger Rei-
henfolge angezeigt werden können.

Багно (2013)
Під час перегляду цієї стрічки варто 
відмовитися від своїх моральних 
принципів і просто поставити себе 
на місце головного героя. Зважте, що 
фільм має обмеження за фіком ― 18+, 
проте повірте ― схожого фільму ви 
ще не бачили! .

Drecksau/Filth (2013)
Beim Ansehen dieses Films ist es zu 
empfehlen, eigene moralischen Prinzip-
ien (kurzzeitig) aufzugeben und sich 
einfach in die Position des Protagonisten 
zu versetzen. Bitte beachten Sie, dass  
die FSK 18+ gilt! Aber 
glauben Sie mir, Sie 
haben noch nie 
etwas ähnliches 
gesehen!

Гордість i упередження (1995)
Це якісна екранізація чудової 
книжки: герої „з родзинкою“, типові 
упередження початку 19 століття щодо 
стосунків, шлюбу, побуту ― дивишся 
і розумієш, що в деяких моментах нам 
пощастило жити в наш час.

Stolz und Vorurteil (1995)
Eine ausgezeichnete Verfilmung eines 
ausgezeichneten Buches: Interessante 
Charaktere, die Voreingenommenheit der 
Zeit bezüglich der Beziehungen, der Ehe 
und des Lebens im Allgemeinen. Der  
Film um zu Verstehen, dass wir ziemlich   
                             glücklich sein sollten, in  
                                  unserer  Zeit leben  
                                     zu können. 

Екранізація серії книжок про Ґаррі 
Поттера (2001-2011)
Може це й „казочка“, але ― для 
дорослих. Це не просто історія 
хлопчика-чарівника. Це історія про 
дружбу, складні стосунки з родиною, 
а також про те, що завжди доводиться 
робити непростий вибір.

Harry Potter Verfilmung (2001-2011)
Das „Märchen“ für Erwachsene, das 
nicht nur über einen jungen Zauberer 
erzählt. Diese Geschichte erzählt uns 
über die wahre Freundschaft, kompli-
zierte Familienbeziehungen und auch 
darüber, dass wir immer eine Wahl 
treffen müssen.

Реальна любов (2003)
Ще одна історія про кохання, але в 
набагато ширшому розумінні цього 
слова. Про кохання між чоловіком 
та жінкою, про батьківську та 
сестринську любов. Про те, що й 
кого ми справді цінуємо в житті. 
Чарівний фільм, який створює 
настрій не тільки на Різдво.

Tatsächlich… Liebe (2003)
Und noch ein Film über die Liebe, aber 
in einem viel weiteren Sinn des Wortes.
Über die Liebe zwischen einem Mann 
und einer Frau, über die Vaterliebe 
und über die Schwesterliebe. Der Film 
darüber, wen und was wir im Leben 
wirklich schätzen. Ein wunderschönes 
Kino, das nicht nur an Weihnachten für 
die gute Stimmung sorgen kann.Ilona

Anton

Kinotipps von 
Gel[:b]lau-Team
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Пірати карибського моря: 
Прокляття "Чорної перлини"
( 2003)
У цьому фільмі все прекрасно ―  
сюжет, декорації, герої. Особливо захоплює 
винахідливість і креативність головного героя, 
який з легкістю може виплутатися з будь-яких 
ситуацій! Раджу тим, хто ще не бачив. А хто бачив 
– обов'язково перегляньте ще раз.

Fluch der Karibik: Der Fluch der schwarzen Perle (2003)
In diesem Film ist alles schön ― die Handlung, die 
Landschaft, die Helden. Besonders beeindruckend ist 
die Kreativität des Protagonisten, der aus jeder Situa-
tion leicht entkommen kann! Mein persönlicher Tipp 
für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Und 
für alle, die ihn schon gesehen haben.

1 + 1 (The Intouchables) 2011
Цей фільм про те, що соціальний статус, освіта 
або погляди на життя перестають мати особливе 
значення, коли на зміну їм приходять доброта 
і взаємодопомога. Душевна, добра французька 
комедійна драма, знята за реальними подіями. 
Можна посміятися і поплакати від душі.

1 + 1 (2011)
Dieser Film zeigt, dass der soziale Status, Bildung oder 
Lebenseinstellungen manchmal keine Rolle spielen, 
wenn die wahre Freundlichkeit und gegenseitige Hilfe 
dazwischentreten. Eine sehr emotionale französische 
Komödie, die auf  einer wahren Geschichte basiert. Zum 
Lachen und zum Weinen ― aber von ganzem Herzen!

 У джазі тільки дівчата (1959)
Думаю, багато хто дивився цю всесвітньо відому 
голлівудську кінострічку . У ній змішалось  усього 
потроху: романтика, гумор, пригоди. Ця історія 
могла б з легкістю статися і в наш час ― хіба що 
додалися б сучасні гаджети. Я б із задоволенням 
подивилася на це із ракурсу 21 століття. А ви?

Manche mögen’s heiß (1959)
Ich denke, viele Leute kennen diesen Film und haben 
ihn gesehen. Hier gibt von allem etwas: Romantik, 
Humor, Abenteuer. Der Film aller Zeiten. Diese  
Geschichte könnte ganz einfach in unserer Zeit  
passieren. Nur mit modernen Geräten und Smart-
phones! Ich würde es mir ansehen. Und Sie?

                                                     Криза в шести сценах   
                                                     (2016)
                    Вуді Аллен і його непереверше- 
                           ний спосіб зобразити повсякденне 
життя настільки гумористично.

Crisis in Six Scenes (2016)
Miniserie von Woody Allen und seine unschlagbare 
Art, tägliches Leben so humorvoll darzustellen. 

La La Land (2016)
Не думайте надто багато, дивіться фільм з келихом 
білого вина, насолоджуйтесь прекрасною музикою 
та налаштовуйте себе на оптимізм і позитив.

La La Land (2016)
Denken Sie nicht zu viel, schauen Sie den Film mit 
einem Glas Weißwein, genießen Sie die schöne Musik 
und seien Sie einfach optimistisch und glücklich. 

Надновий заповіт (2015)
І що б ви зробили, якби знали дату своєї смерті? 
А ще зустріли б Бога на вулиці? Іронічна, 
гумористична, справжня стрічка!

Das brandneue Testament (2015)
Und was hätten Sie gemacht, wenn Sie wüssten, wann 
Sie sterben? Und dabei noch den Gott auf  der Straße 
getroffen hätten? Ironisch, humorvoll, echt. 

AfinaKatya
The Dreamers (2003)
Любите ви Бертолуччі так як люблю його я? Якщо не знаєте 
відповіді ― пірніть в його неповторний кіносвіт і почніть вивчати 
його творчість саме з „Мрійників“. Фільм, який я передивляюсь знову 
і знову. Париж, 1968 рік ― на вулицях пахне революцією, усюди 
― демонстрації та барикади. Але у головних героїв стрічки ― своя 
революція; в них своя реальність і свій світ ― світ кіно. Кульмінація 
революції на вулицях міста переплітається зі складним павутинням 
психологічних та сексуальних відносин між героями стрічки. Але не 
забувайте ― „Мрійники“ лише для мрійників!

Die Träumer (2003)
Mögen Sie Signor Bertolucci, so wie ich ihn liebe? Wenn Sie diese Frage 
nicht beantworten können ― dann tauchen Sie in seine einzigartige Film-
welt ein, und zwar beginnen Sie mit den „Träumern“ seine Filmologie zu 
studieren. Der Film, den ich mir immer wieder ansehe. Paris, 1968 ― auf  
den Straßen riecht es nach Revolution, Demonstrationen und Barrikaden 
sind überall. Aber die Hauptcharaktere des Films haben ihre eigene Revo- 
lution und zwar in einem vielschichtigen sexuellen Kontext; Sie haben ihre 
eigene Realität und ihre eigene Welt ― die Welt des Kinos. Der Höhe- 
punkt der Revolution in der Stadt vermischt sich mit den komplexen psy-
chischen und sexuellen Beziehungen zwischen den Helden. Aber verges-
sen Sie eins nicht ― „Die Träumer“ ist nur für Träumer!

Пролітаючи над гніздом зозулі (1975)
Шикарна екранізація однойменного роману Кена Кізі, який вважається 
символом покоління бітників. Блискуча гра Джека Ніколсона, герой 
якого потрапляє в психіатричну лікарню з метою уникнення ув'язнення. 
Але в лікарні виявилось все набагато складніше, ніж він очікував. І герой 
вирішує здіймати бунт.

Einer flog über das Kuckucksnest (1975)
Unvergessliche Verfilmung gleichnamigen Romans von Ken Keizy, der als 
Symbol der Beatniks-Generation gilt. Jack Nicholsons brillantes Spiel, dessen 
Charakter, Randle Patrick McMurphy in eine psychiatrische Klinik geht, darin 
das Gefängnis zu vermeiden. Aber der Aufenthalt im Krankenhaus verläuft 
nicht so einfach, wie erwartet. Und McMurphy entscheidet sich zu rebellieren

Black Mirror (2011- )
Неймовірний футуристичний міні-серіал. Кожну серію можна 
дивитись як окремий фільм. Новітні технології, і те, як вони 
змінюють наш світо-гляд, наші звички і нас самих. Світ вже ніколи 
не буде таким, як раніше.

Black Mirror (2011- )
Unglaubliche futuristische Miniserie. Jede Folge kann als separater Film 
angesehen werden. Gezeigt werden die neuesten Technologien und wie 
sie unseren Weltanschauungsbild, unsere Gewohnheiten und uns selbst 
verändern. Die Welt wird nie mehr so sein wie zuvor.

Kseniya
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Sashkaproject Dresscode — ist ein 
neues einzigartiges Projekt, in welchem 
die interessantesten, kreativsten und 
berühmtesten Designer Osteuropas  
vertreten sind.

Ein Streben nach Freiheit und Indivi- 
dualität spiegelt sich in den Kollek-
tionen von ukrainischen Designern 
wieder. Einzigartig, selbstbewusst und 
offen. Die Liebe zum Detail verwandelt 
alltägliche Kleidungsstücke in Unikate, 
die Ihre Persönlichkeit widerspiegeln.

Sashkaproject gibt die Inspiration und 
Möglichkeit, Ihren Stil in eigener Art 
und Weise zu gestalten.

Doch man fragt sich, wie alles begann 
und wer steht hinter dem Namen  
„Sashkaproject“?

Wir leben in einer Gesellschaft der Massenproduktion, welche uns von Wer-

bekampagnen der großen Firmen und den Medien vorgegeben werden. Univer-

selle, langweilige Outfits werden uns schmackhaft verkauft und lassen die 

Individualitßt auf der Strecke. Das Wertvollste ist jedoch die eigene Persßn-

lichkeit ß die Freiheit sich selbst zu sein.

EXTRAVAGANT.PROVOKATIV.UKRAINISCH.

Es fing alles in der Ukraine an. 
Und zwar in schönen Kyiw — in 
der Heimatstadt von Olek-
sandra Döhlemann,  
der Gründerin des Projects.

„Dort habe ich erstmals 
die Welt gesehen, meine 
Lebensansichten geformt, 
mehrmals studiert, gelernt, 
meine Heimat zu schätzen und 
angefangen in einem (für deut-
sche Ansichten) surrealistischen 
Geschäftsumfeld meine erste Firma zu führen. Auch dort 
habe ich den wichtigsten Menschen meines Lebens erst-
mals getroffen. Und damals habe ich noch nicht wirklich 
verstanden, dass vor mir der „Restart“ meines ganzen 
Lebens steht” — erzählt uns Oleksandra — Der Umzug 
nach Deutschland ging in Etappen. Ich erinnere mich 
nur daran, dass zuerst meine Schuhkollektionen hierher 
gekommen sind, und erst später ich“. 

Zuerst hatte Oleksandra ihr neues ruhiges Leben in 
einer kleinen schwäbischen Stadt Jebenhausen wahnsin-
nig genossen. Endlich war in ihr verrücktes hektisches 
Leben mit Millionen Terminen und Meetings, mit drei  
immer gleichzeitig schreienden Handys Ruhe reingekom-
men. Aber irgendwann ist es ihr doch zu ruhig geworden. 
Erst dann war das Verständnis da, dass sie sich nicht 
weiter vor der damals so erschreckenden Integration 
verstecken kann… Ohne Deutsch mit vier anderen 
Fremdsprachen konnte sich die Frau nicht weiter, als 
zur Bäckerei bewegen. Später noch besser. Deutsch 
war nicht die Sprache ihrer neuen Umgebung. Dies hat 
sie während ihrer ersten Fahrstunde bei einem alten 
schwäbischen Fahrlehrer verstanden. Jedoch hatte 

Oleksandra während des Baus ihres neuen Hauses ihren 
schwäbischen Dialekt fast perfektioniert. So ischd des 
halt im Ländle.

Und dann ging es endlich los: „Seit ich hier bin,  
bin ich mir sicher, dass ich mein Projekt in Deutschland  
realisieren will. Nun ist dies auch sehr persönlich 
geworden. Mit einer sehr wichtigen Botschaft – die 
Ukrainische Kultur, Kunst, Progress und Entwicklung 
in den Arbeiten von ukrainischen Mode Designern hier in 
Deutschland zu präsentieren. Eine Brücke zu bauen, über 
welche  progressive ukrainische Modemacher einfacher  
auf den komplizierten, anspruchsvollen deutschen 
Markt kommen können. Hier sehen Menschen in der Mode 
auch Kunst und lassen sich, genau so wie ich, von unseren 
ukrainischen Talenten und der Qualität begeistern“ — 
erklärt uns Oleksandra.
Zu den Marken, mit denen Sashkaproject Dresscode 
zusammenarbeitet und die Oleksandra in Deutschland 
präsentieren will, gehören u. A. Ostel by Olya Stelma-
chova, exklusive Taschen-Kunstwerke von Borah, Golda 
by Golda Vinogradskaya, Garna, Andress und vieles 
mehr. 
Es gibt eine Internet-Plattform www.SashkaProject.de 
und einen privaten Showroom in Heiningen - eine 
magische, fantastische Welt der slawischen Schönheit 
und natürlichen Feminität. Außerdem nimmt Oleksan-
dra an verschiedenen Fashion-Events teil und hat sehr 
ambitiöse Pläne für die Zukunft.

fb.com/Sashka-Project
www.SashkaProject.de

Folgen Sie diesen Links, wenn Sie mehr über 
ukrainische Brands entdecken möchten. Es 
ist nur ein Blick aus einem anderen Winkel, 
kombiniert mit frischen kreativen Ideen, die 
Möglichkeiten öffnen, sich individuell und 
einzigartig darzustellen.

Advertorial
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Відправитися в гори!
Бребенескул (2 035 м)

Під вершиною гори Бербенескул 
розташоване найвище озеро Карпат 
з однойменною назвою. Окремо на 

Бребенескул ходять рідко, до того ж, 
зазвичай обмежуються відвідуванням озера, 

а на вершину гори не підіймаються. Тому 
селфі-палка, зручне взуття і вперед!

Піп-Іван Чорногірський (2 028 м)
Піп-Іван – друга за відомістю вершина на 
Чорногорі після Говерли. Вона лежить на 
початку хребта: нею зазвичай починають 

або завершують проходження Чорногори. 
Підйом на Піп-Іван підходить тим, кого 
цікавлять короткі походи. До 1939 року 

на горі Піп-Іван працювала обсерваторія, 
будівлі якої збереглися досі.

Петрос (2 020 м)
Петрос – остання висока гора на 

Чорногірському хребті. Стоїть одразу 
за Говерлою. Гори роз’єднує глибока 

сідловина, що ніби відокремлює Петрос від 
решти хребта. Через таке розташування гора 

часто стоїть у хмарах, а у її маківку нерідко 
влучають блискавки. Її вважають однією з 

найбільш небезпечних гір Карпат у негоду.

Вперед до Оленячої  
ферми
Між селами Іза та Липча знаходиться 
єдина в Україні оленяча ферма. 
Створили її у 1987 році, саме тоді після 
ліквідації колгоспу завезли перших 
плямистих оленів. Розводили оленів 
не задля шкури та м’яса, а з метою 
отримання рогів з оленів (пантів), які 
широко використовуються в медицині. 
Цікаво, що роги можуть вирости за день, 
аж на 5 сантиметрів і уже через 2 місяці 
вони знову готові до зрізання. Тобто, 
оленів для цього не вбивають.

Рожевий рай України
Лемурійське озеро – дійсно феномен 

природи, розташований за 100 кілометрів 
від Херсона. Поблизу села Григорівка, в 
одній із бухт затоки Сиваш знаходиться 

незвичайне рожеве озеро. Водойму 
називають Лемурійським озером, тому що 
його вважають залишками стародавнього 

Лемурійського моря.
Історія утворення водойми незвична.  

В 70-х роках минулого століття сюди впав 
військовий літак з повним боєкомплектом. 
У результаті жахливого вибуху утворилася 

вирва діаметром близько сорока метрів. 
Через деякий час до цієї впадини стала 

прибувати вода дивного кольору.
Одеські та японські вчені підтвердили 

лікувальні властивості потоків. Вода в озері 
насичена йодом, бромом, сірководнем, 

хлоридом натрію і починає діяти на 
організм на мікроциркулярному рівні. 

Україна – це не просто вишиванки та вареники. Не просто Хрещатик, бринза, зелені 
гори та львівські вулички. Отже, геть стереотипи! Вони ваблять 1000 разів, але сьогодні 
у нас свої must have і наша подорож 5-ма нестандартними маршрутами України влітку.

5 топ місць України влітку 

Ab in die Berge!
Brebeneskul

Unter der Spitze des 
Berges Brebeneskul befin-

det sich der höchste See der 
Karpaten. Sehr selten geht man 

gezielt auf  den Berg wandern, es bleibt oft nur 
beim Seebesuch ― deswegen Selfie-Stick, be-
queme Schuhe und los!

Pip Iwan von Tschornohora
Pip Iwan liegt am Anfang der Tschornoho-
ra-Kette und dient als Start- oder Zielpunkt der 
Wanderung. Er passt sehr gut für diejenigen, die 
auf  kurze Routen stehen.

Petros
Petros ist der letzte hohe Berg in der Tschor-
nohora-Kette und befindet sich direkt hinter 
der Howerla. Zwischen den beiden Bergen liegt 
eine Einsenkung, weswegen Petros so aussieht, 
als wäre er vom Rest der Kette abgeschnitten. 
Aufgrund dieser Lage steht der Berg oft in 
Wolken und seine Spitze wird häufig von Blit-
zen getroffen. Deswegen gilt Petros auch als der 
gefährlichste Berg der Karpaten.

Zur Hirsch
Farm

Die einzige Hirsch-Farm 
in der Ukraine befindet sich 

zwischen den Dörfern Isa 
und Lyptscha. Diese wurde 1987 

erschaffen und die ersten Sikahirsche 
wurden hierher gebracht. Sie wurden wegen 
ihrer Hörner gezüchtet, denn diese wurden 

für medizinische Zwecke eingesetzt. Die 
Hirsche wurden hierfür nicht getötet.

Das rosafarbene Paradies
Der Lemurijske See ist ein wahres natürli-
ches Phänomen, das 100 km von Cherson 
entfernt liegt und sich durch die Farbe des 
Wassers auszeichnet ― nämlich rosa. In den 
70er Jahren des 20. Jahrhunderts ist hier ein 
Militärflugzeug mit voller Munition abge-
stürzt. Als Ergebnis wurde ein Kessel mit 40 
m Durchmesser gebildet. Mit der Zeit hat 
man gemerkt, dass er mit einem ungewöhn-
lich gefärbten Wasser aufgefüllt wird.
Dieses Wasser ist reich an mehreren Miner-
alien und wirkt sich heilend auf  den men-
schlichen Organismus aus.

Top 5 Reiseziele der Ukraine im Sommer
Die Ukraine ist mehr, als Wyschywanka und Warenyky. Mehr, als Khreschatyk, grüne Berge und 

Lemberger Straßen. Also, weg von den Klischees, auch wenn sie uns Tausend Mal anziehen ― 
heute präsentieren wir andere Must Haves.

1
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Die 
Mutter 

Odessa
Es ist sehr schwierig eine 

vergleichbare Stadt in der Ukraine zu 
finden. Odessa ist wie ein eigenes Land 
mit seinem unverwechselbaren Kolorit und 
dem Soundtrack des Lebens. Neben dem 
größten Seehafen der Ukraine kann die 
Perle am Schwarzen Meer mit Sandsträn-
den, tollem Klima und einer Menge Kul-
tur-Events anlocken

/49-49/

Одеса ― мама
Важко знайти в нашій країні ще таке 

яскраве місто як Одеса. Воно ― як 
окрема країна з неповторним колоритом 

і саундтреком життя. Одеса ― це 
найбільший в Україні морський порт 

і коктейль м’якого клімату, піщаних 
пляжів, безлічі фестивалів і культурних 

заходів. 
Південна перлина біля моря має купу 

визначних місць, які за багато років 
стали її символами. 

Пригоди та історія
Кам’янець-Подільський – одне з 
найкрасивіших та найдавніших міст 
України, перші згадки про яке датуються 
XI століттям. Кам’янець-Подільський 
часто називають містом-музеєм просто 
неба. Але серед усіх збережених пам’яток 
міста найціннішою і найцікавішою 

безумовно є його фортеця.
Ця унікальна історична пам’ятка занесена 

до Списку пам‘ятників світової культури 
спадщини ЮНЕСКО та є Національним 
історико-архітектурним заповідником.

Geschichte 
und 

Abenteuer
Kamjanez-Podilskyj 

ist eine der schön-
sten und ältesten 

Städte der Ukraine, die 
ersten Aufzeichnungen 
sind mit dem XI. Jahrhun-

dert datiert.Sie wird oft als Open Air 
Museumsstadt genannt. Die schönste Seh-

enswürdigkeit von allen ist jedoch ihre Burg, 
die auch zum UNESCO-Kulturerbe gehört.
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Валері 
Зенинець / 

Valerie Zenynets
Übersetzt aus 

dem Ukrainischen 
von Ilona  
Ushenina
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„Mach mal Deine Haare auf, 
sonst sieht man auf dem Foto 
Deine Segelohren” — sagte die 

Mutter so zu ihrer kleinen 

Tochter. Und dreißig Jahre 

später steht diese erwachsene 

Tochter vor dem Spiegel und 

versteckt jedes Mal ihre Ohren, 

wenn sie ihr Zuhause verlässt. 

So funktioniert es.

Keiner sagt uns: „Deine 
große Nase macht Dich schön!” 

Nein, kritische Stimmen 

flüstern von allen Seiten, was 

alles bei uns so unperfekt ist.

Die Massenmedien behaup- 

ten, wir wären nicht schön 

genug: Wo ist Deine perfekte 
Figur, wo ist Dein glänzendes 
Haar und Deine strahlende 
weiße Zähne, ha? Und wir glau-

ben allem, was uns gesagt und 

gezeigt wird, vervollständigen 

die Liste unserer Defekte und 

tragen diese Liste lebenslang 

im Herzen. 

Aber muss es wirklich so 

sein? Denn die einzige Person, 

die immer bei uns bleiben wird, 

sind wir selbst. Wäre es dann 

nicht besser, sich zu akzeptie-

ren und sich zu lieben, anstatt 

immer mit einem Hass-Blick 

in den Spiegel zu schauen und 

immer neue Makel zu suchen?

«Доню, зараз будуть фото-
графувати, так що розплети 
косу і закрий вуха волоссям, 
щоб не стирчали», — саме з 
таких фраз у дитинстві все і 
починається. А потім минає  
тридцять років, ми стоїмо 
перед дзеркалом і кожного 
разу перед тим, як вийти 
з дому, маскуємо свою 
клаповухість. І клаповухість 
— то лише піщинка в морі 
незадоволення своїм тілом. 

Мало кому казали: «Твій  
великий ніс такий класний, 
він робить тебе такою 
особливою!» Ні, нам методич-
но товкмачили, які ми не-
ідеальні й наскільки багато 
у нас недоліків. Мас-медіа 
підливали масла у вогонь: «Де 
ваші 90-60-90, де блискуче 
волосся, де білосніжні зуби, де 
вигравання м’язами, га?» 

А ми слухали, кивали, 
доповнювали свій образ 
черговим недоліком і тягли 
це через усе своє життя, 
прикривали надто широкі 
голені довгими спідницями 
й минали дзеркала десятою 
дорогою. 

А що, як скажу, що той 
образ-тягар можна скинути? 
Гайда, розберемося як. 
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Und so geht das: 

 Positive Affirmationen: Wiederholen 
Sie es sich wieder und wieder, wie schön Sie 
sind, bis Sie es endlich auch glauben.

 Machen Sie den Spiegel zu Ihrem 
besten Freund: Lernen Sie Ihren Körper 
kennen und lernen Sie ihn zu akzeptieren.

 Fotografieren Sie sich selbst und 
teilen Sie diese Fotos mit anderen: lassen Sie 
die ganze Welt wissen, wie toll Sie aussehen.

 Machen Sie sich Komplimente und  
nehmen sie die Komplimenten von anderen an.

 Fragen Sie mal Ihre Freunde, was sie 
an Ihrem Aussehen besonders toll finden 
und Sie werden sich wundern, wie viele 
schöne Details in Ihnen stecken, die Sie 
früher nicht bemerkt haben.

#всебудегельблау

 Akzeptieren Sie das, was nicht zu  
ändern ist, und ändern das, womit Sie sich 
unwohl fühlen: Experimentieren Sie mit 
dem Aussehen, treiben Sie Sport und küm-
mern Sie sich um sich selbst. Aber machen 
Sie es mit einer postiven Einstellung:  
treiben Sie Sport nicht „um nicht mehr dick 
zu sein“, sondern um „gesund zu bleiben“.

 Und machen Sie sich klar: Andere  
nehmen Sie so war, wie Sie sich selbst 
wahrnehmen und ohne Selbstrespekt als 
auch Selbstliebe, wird es kein Respekt oder 
Liebe geben. 

 Denken Sie bitte dran: Sie werden so 
wahrgenommen, wie Sie über sicht selbst 
denken. Ohne Selbstrespekt und Selbstliebe 
können Sie nicht erwarten, diese Gefühle 
bei anderen zu erwecken. Und jetzt stehen 
Sie mal auf, gehen Sie zum Spiegel, lächeln 
Sie sich an und sagen Sie sich selbst, wie 
umwerfend und schön Sie sind!  

Світлана  
Коржавіна/ 

Svitlana 
Korzhavina

Усвідомте: єдина людина, з якою ви 
проведете усе своє життя — це Ви самі, так 
що чи не краще прийняти і полюбити 
себе і свою зовнішність? 

Позитивні установки: повторюйте 
собі, які Ви класні, до тих пір, поки самі у 
це не повірите.

Подружіться із дзеркалом: 
розглядайте своє тіло, познайомтесь з 
кожним його вигином, прийміть його.

Робіть собі компліменти і навчіться 
приймати їх від інших, тому що Ви цього 
варті.

Фотографуйте себе, а якщо хочете 
стати гуру самоприйняття — діліться цими 
світлинами з іншими. Нехай усі знають, 
які Ви чудові!

Спитайте у друзів, що їм у вашій 
зовнішності подобається, і Ви будете 
здивовані, наскільки багато у вас 
чарівливих деталей, які Ви самі раніше не 
помічали.

Прийміть те, що не можна 
змінити, і змініть те, із чим почуваєте 
себе некомфортно: експериментуйте, 
займайтесь спортом (і тут важливі 
позитивні установки: не для того, 
щоб „позбутись живота“, а „щоб бути 
здоровим“), піклуйтеся про себе.

І закарбуйте: інші бачать Вас 
такими, якими Ви самі себе бачите, без 
самоповаги та самолюбові не виникає 
повага чи любов від інших. Так що 
зараз встаньте, підійдіть до дзеркала, 
усміхніться собі і скажіть, які Ви 
прекрасні! 



Стиль життя

Наприкінці квітня Студія „Квартал 95‟ 
вирушила у тур Німеччиною з програмою 
свого найвідомішого шоу „Вечірній Квартал‟. 
Всього гумористи дали три концерти ― у 
Бонні, Берліні та рідному місті редакції  
Gel[:b]lau ― Штутгарті, де нам і випала 
можливість поспілкуватись особисто з 
акторами ― Степаном Казаніним та Мікою 
Фаталовим. Вітання, обов’язкові жарти про 
німецькі дороги та затори ― і розмова,  
від А до Я наповнена гумором. 

В останнє Студія „Квартал 95“ відвідувала 
Німеччину на гастролях у 2014 році. З того часу 
коміки бували тут тільки транзитом. Гумористи 
кажуть, що з того часу в країні пива та футболу 
нічого не змінилось, але на концерти стало 
приходити більше людей, і особливо молоді. 
„Мені здається, що зворотній зв’язок сильніший. Тому 
що в Україні людям звичайно ж простіше прийти 
на концерт“, ― розповідає Степан Казанін про 
енергетику під час виступів за кордоном.

Завдяки своїй активній діяльності, актори 
відвідали чимало країн, але часу на знайомство 
з культурою є не завжди. „Буває так, що є вільний 
день між концертами, тоді йдемо і на екскурсії, і в 
музеї. Беремо екскурсовода і вперед“, ― каже Степан. 
Але найприємнішім в подорожах для акторів 

залишається прийом і гарна 
компанія. Наприклад, відвідування 
Австралії вони згадують з 
особливим теплом. „Мені здалося, 
що люди в Австралії більш розслаблені, 
ніж у країнах Балтики. Ще повільніші 
і ще менш метушливі. Дуже добрі, 
позитивні“, ― продовжує ділитись 
враженнями гуморист. „Ми 
щойно поїхали, а нам вже дзвонять 
організатори: «Давайте, приїжджайте 
наступного року», доповнює колегу 
Міка Фаталов. 

В Німеччину коміки приїхали зі своїм 
найстарішим та й найуспішнішим шоу 
„Вечірній Квартал“, але у Студії „Квартал 95“  
є ще багато інших проектів. Незабаром 
планується випуск нового шоу „Жіночій 
квартал“, а вже відома українському глядачу 
„Ліга Сміху“ вирушила цього року підкорювати 
Північну Америку, до речі, з великим успіхом. 
„Як не дивно, для такого молодого проекту ми побили в 
Америці всі рекорди і зібрали повні зали. В Нью-Йорку 
навіть дали два концерти“, ― розповідає Міка. „Ми 
самі не очікували такого, тому що „Ліга Сміху“ ― 
це новий проект, молодь. Глядачі навіть підходили 
після концерту і казали, що дуже сподобалось“. Але не 
дивлячись на інші проекти „Вечірній квартал“ 
залишається для його команди єдиним 
справжнім коханням. «„Вечірній Квартал“ ― 
вічний. Доки ходитимуть люди, доки є глядач, будемо 
жартувати!» ― впевнено каже Степан.

Ні для кого не секрет, що Студія „Квартал 95“ 
знається і на кіно, яке не тільки успішно знімає, 
а ще й дивиться. „Я полюбляю щось простіше, щоб не 
завантажувати голову. Якийсь бойовичок або безглузду 
американську комедію з несподіваним гумором“, ― 
розповідає Степан Казанін, який востаннє 
дивився в кіно „Легенди Карпат“.

„А я люблю пригодницькі фільми і все, що 
засновано на реальних подіях, ― доповнює його 
Міка Фаталов, який в кіно востаннє був на 
перегляді мультфільму „Паддінгтон 2“ у 
рамках благодійної акції, влаштованої самими 
акторами. „Ми робили сумісно з одним з кінотеатрів 
Києва подарунок для дитячого будинку ― викупили 
зал, запросили дітей і дивились усі разом, з нашими 
родинами, ― розповідає Міка.

Ілона Ушеніна / 
Ilona Ushenina
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СТЕПАН 
КАЗАНІН 
ТА МІКА 
ФАТАЛОВ: 
«НА ГУМОРІ  
МИ ЗНАЄМОСЬ.»



ÜBER DIE REISEN

In Deutschland war die Truppe 
bis jetzt nur 2014 auf  Tour, an-
sonsten eher auf  Durchreise. Im 
Vergleich zu 2014 scheint es den 
Komikern so zu sein, dass mehr 
Leute in die Konzerte gehen. 
Dabei soll die Energie ganz be-
sonders sein. „Die Zuschauer kön-
nen unsere Konzerte viel einfacher in der 
Ukraine besuchen“, ― erzählt Ste-
pan Kazanin. Und sein Kollege 
Mika Fatalov fügt hinzu: „Sie sind 
etwas verwöhnt“. Trotz des durch- 
getakteten Zeitplans besuchen die 
Komiker gerne die Sehenswür-
digkeiten und versuchen die Kul-
tur des Landes näher kennenzul-
ernen. „Die Zeit gibt es nicht immer 
her, aber wenn es geht, nehmen wir einen 
Reiseführer ― und los gehts“, sagt Ka-
zanin.

ÜBER PROJEKTE

„Vecherniy Kvartal“ ist die äl-
teste und bekannteste Show von 
KVARTAL 95. Laut eigenen 
Aussagen ist es die ewige Liebe. 
„Solange wir laufen können, werden 
wir diese Show machen“, ― scherzt 
Mika Fatalov. Dabei gibt es noch 
ein weiteres erfolgreiches Projekt 
„Liga Smihu“ (Liga des Lachens), 
welches bereits die geografisch-
en Grenzen der Ukraine verlas-
sen hat und dieses Jahr den Start 
der Nordamerikanischen Liga 
verzeichnen kann. „Wir haben in 
New-York zwei Konzerte gegeben und 
diese waren ausverkauft“, ― erzählt  
Fatalov. „Damit haben wir nicht ge-
rechnet. Für ein so junges Projekt haben 
wir alle Rekorde geschlagen“. Auch für 
Europa sehen die beiden Akteure 
Potenzial.

Щодо власних акторських планів, 
то завдяки проекту „Пороблено в 
Україні“ актори змогли спробувати себе 
майже у всіх можливих ролях, а завдяки 
шоу „Неділя з Кварталом“ змогли 
познайомитись з великою кількістю 
артистів. Проте, наприклад, Степан 
Казанін, хотів би, як це не дивно, знятись 
у ролі німця у фільмі про війну. „Мені 
здається, моя блондинистість могла б стати у 
нагоді“, ― сміється актор. 

Яке кіно зніматиме „Квартал“ у 
майбутньому? Мабуть все ж здебільшого 
комедійне, бо цього очікує від студії  
глядач. „Судячи з усього, люди хочуть гумору 
та сміху ― а ми, дякувати Богові, на цьому 
знаємось“, ― каже Степан.

Ситуацію на українському медійному 
просторі актори бачать дуже критично. 
Вважають, що на розвиток українського 
кіно виділяється замало ресурсів на 
державному рівні, щоб зняти щось 
вартісне. Але все одно не втрачають 
позитиву. „Ми завжди сподіваємося на  
майбутнє“, ― каже Степан. „Будемо 
продовжувати писати, приносити людям сміх 
та радість“.

Тож і ми бажаємо Студії „Квартал 95“ 
творчої наснаги та багато нових цікавих 
проектів

KVARTAL 95 ist ein Medienunterneh-
men, tätig in der Kreation und Produktion 
von verschiedenen Unterhaltungsshows 
für TV, Filmen, Serien. Ende April hat 
KVARTAL95 mit seiner erfolgreichsten 
Comedy-Bühnen-Show „Vecherniy Kvartal‟, 
die regelmäßig im TV ausgestrahlt werden, 
drei Konzerte in Deutschland gegeben,  – 
darunter ein Konzert in der Gel[:b]lau- 
Heimat – Stuttgart. Der Redaktion hat es 
gelungen, mit den Schauspielern des  
Projektes Stepan Kazanin und Mika Fatalov 
zu reden.

ÜBER DAS KINO

KVARTAL 95 produziert auch 
Spielfilme und Serien. Das Dra-
ma „Ich werde in der Nähe sein“ 
hat 2012 die Auszeichnung des 
Kinotavr-Festivals erhalten, hatte 
dennoch keinen kommerziellen 
Erfolg. Auf  die Frage der Redak- 
tion, ob die Produzenten es sich 
vorstellen können, wieder ein Dra-
ma zu drehen, antworten sie, dass 
KVARTAL 95 hauptsächlich für 
Comedy bekannt ist und dass es 
so bleibt ― auch, weil die höchst-
wahrscheinlich auch die Erwar-
tungshaltung der Zuschauer ist.

Der letzte eigene Kinobesuch  
fand im Rahmen einer Wohl- 
tätigkeitsaktion für einen Kyiwer 
Waisenhaus statt: „Wir haben mit 
einem Kino das Ganze zusammen or-
ganisiert, die Kids eingeladen und dann 
zusammen mit unseren Familien «Pad-
dington 2» angeschaut“, ― so Fatalov.

Trotz einer schwierigen medi-
alen Situation und der latenten 
Konflikte u. A. auch mit den sta-
atlichen Institutionen glauben die 
beiden Akteure an das Beste: „Wir 
werden weiterhin arbeiten und Menschen 
zum Lachen bringen“.
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KVARTAL 95: 
«SOLANGE WIR 
LAUFEN KÖNNEN,
WERDEN WIR
DIESE SHOW 
MACHEN!»



З України

про що. Все дуже життєво, 
і можна відчути дивовижну 
красу своєрідної простоти. Чи 
це яскраві й пастозні акварелі, 
або сріблясто-сірий прозорий 
пейзаж ― всюди відчувається 
індивідуальність майстра. Він 
довго і ретельно працює над 
кожною деталлю, доводячи її до 
досконалості.

Є в Олександра Боровікова й 
улюблені колірні рішення, часто 
дещо несподівані для глядача,  
але попри це вони створюють 
особливу ауру та інтенсивність 
світла, практично відчутну 
чистоту повітря і майже дзвінку 
тишу. За цим рішенням його 
роботи впізнаються відразу як 
давні знайомі, від яких чекаєш 
тільки хороших звісток.

О
лександр Боровіков народився в 1931 році в 
Алтайському краї. Навчався в Петербурзькій 
академії мистецтв та Київському художньому
iнституті. Після навчання почав викладати в 
Київському педагогічному інституті, а з  

1968 до 2017 був доцентом кафедри малюнка та живопису в 
Київському нацiональному університеті будівництва і архі- 
тектури. Додатково художник викладав дітям, вів факультативні 
курси портрета в університеті ― все це на добровільних
засадах. 

Зараз митець живе в маленькому будиночку під Житомиром, 
тому що до Києва стало добиратися важко. Чекає і дуже радіє,  
якщо хтось приїжджає його відвідати. Працює щодня, 
експериментує. 

Роботи Боровікова дуже органічно поєднують в собі здоро- 
вий академізм і прекрасну школу з постійним експериментуван- 
ням техніками, колірними і тоновими рішеннями, жанрами. 
Вражає, що художник вирішує завдання, характерні для олій- 
ного живопису, часто використовуючи тільки акварель та  
олівець. І цей перехід в інший жанр дуже ефектний і абсолют-
но природний. У своїх роботах художник розповідає багато 

Олександр боровiков: 

закоханий в мистецтво

Слово „художник” 
вбирає в себе багато: поет, 
філософ, імпровізатор, 
експериментатор, і 
нарешті, майстер. Все 
це можна віднести до 
талановитого українського 
художника та педагога ― 
Олександра Боровікова, 
який безкорисливо 
відданий мистецтву, і 
зливається та розчиняється 
в ньому, і без нього не 
існує.

За матеріалами Ірини Балюри, 
Людмили Москаленко та Вадима 
Журавитського

В житті художник ― неймовірно скромний і 
невибагливий. Із задоволенням дарує свої роботи. 
І дивлячись на його картини, ми отримуємо заряд 
енергії як ніби спілкуємося з ним. 

Олександр Боровіков ― найдобріший і най-
уважніший співрозмовник, у нього геть відсутнє 
бажання образити, принизити, позаздрити. 
Його зауваження учням ― інтелігентні, розумні, 
точні, і навіть після критики з'являється бажання 
працювати.

Боровіков сприймає світ дуже безпосередньо, 
не намагаючись його підлаштувати під себе або 
якось переробити. Він приймає все як є. Він вміє 
проникнути в суть, а після ― створити художній 
образ. Він насолоджується; він закоханий в те, 
що зображує.

Олександ Боровіков, як будь-яка творча 
особистість, завжди в пошуку. Його цікавить 
світло, колір, звуки. І він може покласти 
отриманий від своєї зацікавленості настрій 
на папір. Він радіє кожному дню і будь-якої 
погоди. Він просто художник.

Коли його запитали про найважливiше у 
життi, він відповів: „Мені хочеться, щоб на мої  
роботи дивилися, і мені важливо, щоб мої ро-
боти розмовляли з глядачем”. Саме тому він 
дарує свої картини хорошим людям ― це його 
кредо

Kultur / Культура gel[:b]lau, #8 /56-57/#всебудегельблау



gel[:b]lau, #5

O
leksandr Borowi- 
kow wurde 1931 
in der Altai-Region 
geboren. Er stu- 
dierte an der

Petersburger Pädagogischen Kunst-
schule und an der Kunstakademie 
in Kyiw. Nach dem Studium begann 
er selbst Kunst zu unterrichten und 
hat einen großen Teil seines Lebens 
dem Kunstunterricht gewidmet.

Heutzutage lebt der Künstler in 
einem kleinen Haus in der Nähe von 
Schytomyr. Er freut sich riesig auf 
alle seinen Besucher.

Immer noch arbeitet der Künst-
ler jeden Tag und wird nie müde 
von Experimenten. Seine Arbeiten 
weisen eine solide akademische 
Basis aus und enthalten gleichzeitig 
vielseitige Experimentiertechniken 
mit dem Farbton und Genre. 

Es fällt auf, dass der Künstler 
typische Probleme der Ölmalerei 
oft nur mit Bleistift und Aquarell 
löst. Und dieser Übergang zu einem 
anderen Genre ist sehr spektakulär 
und absolut natürlich.

In seinen Arbeiten kann man  
vieles entdecken und die erstaun- 
liche Schönheit der Simplizität 
spüren. Ob es ein helles und paste-
nartiges Aquarell oder eine silbrig- 
graue transparente Landschaft ist 
― die Individualität des Meisters 
ist überall zu sehen. Er arbeitet 
hart daran, jedes Detail zu perfek-
tionieren.

Manchmal wirken die Farbkom-
binationen des Künstlers unerwar-
tet auf die Zuschauer. Trotzdem 
schaffen sie eine besondere Aura 
der Lichtintensität, fast greifbare 
Luftreinheit und die klingende Stille. 
Genau dank diesen ungewöhn-
lichen Farblösungen sind seine 
Arbeiten sofort erkennbar.

Im Leben ist der Künstler un- 
glaublich bescheiden und un-
prätentiös. Gern verschenkt er 
seine Werke. Und wenn wir seine 
Bilder betrachten, bekommen wir 
sofort eine Vollladung der Energie. 
Borowikow nimmt die Welt sehr 
direkt wahr, ohne zu versuchen, sie 
anzupassen oder zu bearbeiten. 

Wie jede andere kreative Person 
ist Oleksandr Borowikow immer 
auf der Suche. Er interessiert sich 
für Licht, Farbe, Töne. Und er kann 
seine neugierige Stimmung auf 
Papier bringen. Er freut sich auf 
jeden Tag und auf jedes Wetter. Er 
ist einfach der Künstler.

Auf die Frage, was für ihn 
wichtig ist, antwortete er: „Ich 
möchte, dass meine Bilder ange-
schaut werden, und es ist wichtig 
für mich, dass sie mit dem Publi-
kum sprechen.“ Deshalb schenkt er 
all seine Bilder den guten Men-
schen ― das ist sein Credo

Oleksandr Borowikow: 

verliebt in kunst
Das Wort „Künstler“ 

umfasst viele Dimensionen: 
Dichter, Philosoph, Im-
provisator, Experimentator 
und schließlich Meister. All 
das beschreibt den aus-
gezeichneten ukrainischen 
Künstler und Dozent Olek-
sandr Borowikow, der sich 
komplett in Kunst ver-
schmolzen hat und ohne 
sie nicht existieren kann. 

Fr, 22.6. | 18.30 Uhr  
Griechischer Abend
Konzert mit der Sopranistin 
Maria Palaska, begleitet von 
Elisa Malandra am Klavier, 
Kurzführung durch die Antike 
und gemütlicher Ausklang 
des Abends bei einem Glas 
griechischen Weins
Kalimera e. V. Deutsch-
Griechische Kulturinitiative 
Altes Schloss, 12 €

So, 24.6. | 14 Uhr 
Erzähl-Fest 
„Wenn Worte Wandern!“
Lebendige Geschichten aus vier 
Ländern mit Musik und Tanz in 
den Ausstellungsräumen des 
Museums
Ars Narrandi e. V.
Altes Schloss, 3 €

Internationale Woche 
im Alten Schloss
19. bis 24. Juni 2018 So, 24.6. | 11 Uhr 

Trommel-Workshop mit 
westafrikanischen Rhythmen 
Gemeinsam einfache Trommel-
Grundschläge (kennen-)lernen 
mit Kurzführung durch die 
Musiksammlung
Baye-Fall e. V.
Haus der Musik, 3 €

FINISSAGE DER 
INTERNATIONALEN WOCHE 
So, 24.6. | 16 Uhr 
Vortrag 
„Das ghanaische Ashanti-Königreich“
Vorstellung der bewegenden 
Geschichte eines vergangenen König-
reichs – geprägt von Goldhandel, 
Sklaverei und Kolonialismus
degha e. V. 
Vortragssaal, Altes Schloss,
Eintritt frei

Weitere Informationen unter:
 www.landesmuseum-stuttgart.de

 

Mi, 20.6. | 18 – 22 Uhr 
Wein & Kultur: Georgien, 
Heimat des Weines
Genussreise mit traditionellen 
Weinen, Häppchen und Volks-
musik sowie mit Kurzführung 
durch die Glassammlung und 
die Kunstkammer 
Georgisches Kultur-Haus e. V.
Foyer, Altes Schloss, 32 € 
Online-Tickets erhältlich
(inkl. Führung, Weinprobe, 
Häppchen)

Fr, 22.6. | 11 – 17 Uhr  
Ukrainische Petrykivka-
Malerei 
Ausstellung mit Workshops zur 
traditionellen Kunstmalerei
(ab 12 Uhr), sowie Kurzführung 
durch die Kunstkammer (15 Uhr)
Ukrainisches Atelier für Kultur 
& Sport e. V.
Altes Schloss, 
3 € Workshop / 2 € Führung

ERÖFFNUNG DER 
INTERNATIONALEN WOCHE 
Di, 19.6. | 18 Uhr 
Vernissage zur Kunstausstellung 
„Lichter-Bilder-Schau“
16 Künstler aus 13 Ländern mit 
Stuttgart als neuer Heimat 
setzen sich ein für Demokratie 
und Toleranz.
Kunstverein Zauvijek Vjerni 
Domovini e. V.  
Begrüßung, Führung durch die 
Ausstellung, kleiner Umtrunk
Vortragssaal, Altes Schloss,
Eintritt frei

Fr, 22.6. | 18.30 Uhr  
Griechischer Abend
Konzert mit der Sopranistin 
Maria Palaska, begleitet von 
Elisa Malandra am Klavier, 
Kurzführung durch die Antike 
und gemütlicher Ausklang 
des Abends bei einem Glas 
griechischen Weins
Kalimera e. V. Deutsch-
Griechische Kulturinitiative 
Altes Schloss, 12 €

So, 24.6. | 14 Uhr 
Erzähl-Fest 
„Wenn Worte Wandern!“
Lebendige Geschichten aus vier 
Ländern mit Musik und Tanz in 
den Ausstellungsräumen des 
Museums
Ars Narrandi e. V.
Altes Schloss, 3 €

Internationale Woche 
im Alten Schloss
19. bis 24. Juni 2018 So, 24.6. | 11 Uhr 

Trommel-Workshop mit 
westafrikanischen Rhythmen 
Gemeinsam einfache Trommel-
Grundschläge (kennen-)lernen 
mit Kurzführung durch die 
Musiksammlung
Baye-Fall e. V.
Haus der Musik, 3 €

FINISSAGE DER 
INTERNATIONALEN WOCHE 
So, 24.6. | 16 Uhr 
Vortrag 
„Das ghanaische Ashanti-Königreich“
Vorstellung der bewegenden 
Geschichte eines vergangenen König-
reichs – geprägt von Goldhandel, 
Sklaverei und Kolonialismus
degha e. V. 
Vortragssaal, Altes Schloss,
Eintritt frei

Weitere Informationen unter:
 www.landesmuseum-stuttgart.de

 

Mi, 20.6. | 18 – 22 Uhr 
Wein & Kultur: Georgien, 
Heimat des Weines
Genussreise mit traditionellen 
Weinen, Häppchen und Volks-
musik sowie mit Kurzführung 
durch die Glassammlung und 
die Kunstkammer 
Georgisches Kultur-Haus e. V.
Foyer, Altes Schloss, 32 € 
Online-Tickets erhältlich
(inkl. Führung, Weinprobe, 
Häppchen)

Fr, 22.6. | 11 – 17 Uhr  
Ukrainische Petrykivka-
Malerei 
Ausstellung mit Workshops zur 
traditionellen Kunstmalerei
(ab 12 Uhr), sowie Kurzführung 
durch die Kunstkammer (15 Uhr)
Ukrainisches Atelier für Kultur 
& Sport e. V.
Altes Schloss, 
3 € Workshop / 2 € Führung

ERÖFFNUNG DER 
INTERNATIONALEN WOCHE 
Di, 19.6. | 18 Uhr 
Vernissage zur Kunstausstellung 
„Lichter-Bilder-Schau“
16 Künstler aus 13 Ländern mit 
Stuttgart als neuer Heimat 
setzen sich ein für Demokratie 
und Toleranz.
Kunstverein Zauvijek Vjerni 
Domovini e. V.  
Begrüßung, Führung durch die 
Ausstellung, kleiner Umtrunk
Vortragssaal, Altes Schloss,
Eintritt frei

Iryna Baliura, Ljudmila Moskalenko,  
Vadym Zhurawitskyy, übersetzt aus dem 
Ukrainischen von Kseniya Fuchs
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Огляд літератури

После «Русской весны» наступает холодное лето,
Где за три колоска тебе могут отрезать язык.
Незаметно для мира мы все как один переехали,
Променяв град огня на туманную новую жизнь...
Абрикосы цвели и послушно от взрывов склонялись, 
Абрикосы роняли в голодную землю плоды.
Город, где мы росли, где нас так от души проклинали,
Не видал ещё русской зимы!
Ярослав Минкин
Я родилась в Донецке. Я жила в Донецке 22 

года. Я – дончанка. В 2014 году, 7 июня, в день 
инаугурации Президента, я уехала из города и 
больше туда не возвращалась. Моя Большая Родина 
осталась со мной, малая – до сих пор тлеет в огне. 

Открывать эту книгу было сложно, а открыв – 
невозможно оторваться. Ты словно попадаешь 
в компанию глубоко знакомых и понятных тебе 
людей. Которые думают, как ты, сомневаются, 
как ты, переживают, как ты. Им, как и тебе, 
болит. И Украина им болит, и Донбасс болит не 
менее. Потому что там дом, в который у многих 
нет возможности вернуться, дом который нет 
возможности покинуть, дом который отвернулся 
от них, чтоб встретить чуждых ему людей и понял, 
что ошибся или не понял, что ещё хуже. 

«Обидно быть богом. Я не хотел быть богом:
Люди тебя избегают, боятся, не смотрят в глаза.
Любое твоё откровение всяко выходит им боком
И все твои письма к ним почтальоны приносят назад...
..И хочется быть котёнком, спящим внутри беляша, 
Хочется верить в кого-нибудь, хочется верить в то,
Что смерти не существует и после всего будет рай, 
Нужно только молится и соблюдать посты...

Укладачі: В. Білявський та М. Григоров

Но дети, споткнувшись о мины, так тяжело умирают, 
что ты не можешь простить себе того, что у них был ты...»
Константин Реуцкий

Мені дуже хочеться вірити, що подібних 
антологій буде більше і більше людей дізнається 
про те, що Донбас він вкрай різний. Це край 
суворих шахтарів і талановитих людей, край 
териконів і троянд, український край, котрий так 
активно намагались зробити російським, що деякі 
навіть повірили. 

Понад шістдесят авторів зібралися під одною 
обкладинкою. Деяких не треба представляти: 
Жадана, Андієвську, хтось буде зовсім незнайомим, 
але таким близьким по духу. Дуже приємно було 
зустріти на сторінках мою викладачку з істфаку 
Олену Вікторовну Стяжкіну. Так вийшло, що 
вперше прочитала її прозу саме завдяки Антології.

 
«...А ось твій, Маріє, син говорить дивні слова, 
бачить різні знамення, чинить різні дива, 
Стверджує нам уперто, що сила в любові,  

     так ніби саме з любові росте трава. ...
...Хай забирає звідси всіх цих людей, 
Хай тішить їх якоюсь із власних ідей. 
Хай повернеться згодом, щоб врятувати
Якщо не нас, то хоча би наших дітей.»
Сергій Жадан

Треба сказати, що і для мене багато авторів 
стали відкриттям. Образ так званих «данєцких» 
дуже багато років формувався завдяки людям, котрі 
ніякого відношення до культури і самобутності 
не мали, і дуже шкода, що розвінчувати цей міф 
приходиться в таких умовах, але краще пізно, ніж 
ніколи. Донецький край – це не Партія Регіонів зі 
своїми посіпаками, це – Стус, це – Сосюра, це – 
Ігор Козловський, який вже другий рік знаходиться 
у полоні за свою громадську позицію. Ось це – 
донеччани. Не забуваймо про це

«Мои слова 
Не имеют смысла
Если вы не знакомы 
С моей душой...»
Игорь Козловский

Аліна
Гримчак

Lese-Tipp 

Anna 
Travkina

 „Vielleicht Esther“ von Katja Petrowskaja ist eine 
Familiengeschichte über mehrere Generationen, in der 
das Jüdische zur Sowjetzeit seine Rolle und seine Tra-
dition verloren hat und häufig gar verschwiegen wurde. 
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts geht diese Famil-
iengeschichte zurück – bis zu dem Zeitpunkt, als einer 
der Vorfahren der Ich-Autorin in Wien eine Schule für 
gehörlose Kinder gründete. Viele Generationen dieser 
Familie haben solchen Kindern „das Sprechen beige-
bracht“. 

Verschwiegenheit und Stummheit sind wunderbare 
Details, die in jedem Roman größere Interpretation 
durch den Leser provoziert hätten. Nur ist dieses Buch 
kein Roman, sondern eine wahre Familiengeschichte, 
in der Katja Petrowskaja sich selbst zur Protagonistin 
gemacht hat. 

Das Buch beginnt in der Gegenwart, als die Pro-
tagonistin und Autorin sich auf  eine Reise von Berlin 
nach Warschau begibt, um dort über ihre Vorfahren zu 
recherchieren. Damit wird der Text zu einer „Reise“ in 
die Familiengeschichte, die an vielen Orten „stattfindet“:  
in Wien, wo die erste Taubstummenschule in der Fami-
lie gegründet wurde; in Warschau, wo ihre Großmutter 
gelebt hat; in Kyiw, wo Katja selbst geboren wurde; in 
Berlin, wo sie jetzt mit ihrer Familie lebt. Babij Jar und 
Mauthausen gehören auch zu den Orten dieser „Reise“ 
― die Familie wurde davon nicht verschont.

Das Buch besteht aus einer Reihe von Novellen: Jede 
hat einen eigenen Titel und könnte eine selbstständige 
Erzählung abgeben. Die Novellen sind nicht chrono- 
logisch angeordnet; sie sind wie einzelne Erinnerungen, 

VIELLEICHT ESTHER

Katja Petrowskaja

die unter einem gemeinsamen Cover ein rundes Famil-
ienporträt bilden. Nach einer dieser Novellen ― „Viel-
leicht Esther“ ― ist das Buch betitelt: die Geschichte, 
die der Autorin 2013 den Ingeborg-Bachmann-Preis 
eingebracht hat. 

Vielleicht Esther – so nennt Katja Petrowskaja 
ihre Urgroßmutter, die in Kyiw als Jüdin erschossen 
wurde. Sie ist sich nicht einmal sicher, wie ihre Ur-
großmutter hieß. Dieses „vielleicht“ behält die Autorin 
als Namensbestandteil in ihrem Text bei. Das „Viel-
leicht“ durchzieht den ganzen Text an vielen Stellen: 
die Geschichten sind keine Chronik, sie sind mit der 
vergangenen Zeit auch ein bisschen fiktiv geworden. 
Außerdem sind diese Geschichten durch die Perspek-
tive der Ich-Erzählerin Katja Petrowskaja bestimmt 
und miteinander verbunden.

Der Gedanke der Verschränkung von Gegenwart 
und Vergangenheit fasziniert und begleitet häufig beim 
Lesen von Petrowskajas Buch. 

Ihre „Reise“ über Generationen und Orten hat auch 
eine „Station“ in Berlin, wo die Protagonistin mit ihrer 
elfjährigen Tochter in ein historisches Museum geht 
und sich einer Führung für Erwachsene anschließt. Vor 
einer „Tabelle mit den Nürnberger Gesetzen“ will die 
Tochter wissen: „Wo sind wir in dieser Tabelle, Mama?“ 
Erschrocken über diese Frage, überlegt sich die Mutter, 
was diese Frage grammatikalisch bedeutet und ob sie 
besser im Imperfekt oder im Konjunktiv als im Präsens 
gestellt werden sollte. Sie experimentiert gedanklich: 
„Wo wären wir gewesen, wenn wir damals gelebt hät-
ten, wenn wir in diesem Land gelebt hätten ― wenn wir 
jüdisch gewesen wären und damals hier gelebt hätten.“ 

Wenn man solche Sätze liest, würde man nie 
vermuten, dass die Autorin das Buch auf  Deutsch 
geschrieben hat, dabei erst sehr spät begonnen hat, 
Deutsch zu lernen: mit Ende Zwanzig ― wie sie das 
in ihrem Buch erwähnt. Grund dafür: Sie hatte sich 
in einen Deutschen verliebt. Diese späte Liebe und 
ihre besondere Begabung für Literatur – die Autorin 
studierte Literaturwissenschaften in Tartu (Estland) 
und promovierte in Moskau ― begründen einen 
charakteristischen Schreibstil: Lange rhythmische Sätze,  
viel Konjunktiv; deutsche Sprache als „Labyrinth“, als 
„Deutscher Wald“ ― wie das in einem Interview mit 
der Autorin getauft wurde 
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Gel[:b]lau – це не просто журнал. Це перше україно-німецьке  розважально-пізнавальне періодичне 
видання за кордоном такого формату. Gel[:b]lau – суто волонтерський проект, над яким команда та автори 

працюють на сьогоднішній день у свій вільний час безкоштовно, тож команда часопису радіє кожному 
благодійнику!
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