Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії

Ігрові повнометражні фільми для
дитячої аудиторії

Назва кінопроекту

Сіль і перець до смаку

Автори кінопроекту
Лишак Галина
Найменування суб’єкта
ГО «ВАУ СТУДІО»
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Це дитячий кулінарний фільм-мюзикл,
кінопроект
на актуальні для дітей та підлітків теми.
Назва критерію
Оригінальність ідеї

Кількість балів
(від 1 до 5)
4

Актуальність теми

4

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

5

_________________

Ідея може буди вдало
реалізована при наявності
правильного і якісного
музичного контенту
Проект
чіпляє
багато
актуальних дитячих тем
Цікавий сюжет, який може
бути корисною і гарною
мотивацією для підлітків
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*

Аргументація

Відповідає/не відповідає

2

Продовження додатка 4
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________

Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
«Сіль і перець до смаку»
Автори кінопроекту
Лишак Михайло Володимирович
Найменування суб’єкта
ГО «ВАУ СТУДІО»
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект
Назва критерію
Оригінальність ідеї

Кількість балів
(від 1 до 5)
2

Актуальність теми

3

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

2

Аргументація
Стандартний
задум
взаємопорозуміня
«бідного» та «багатого».
З актуального в сценарії є,
хіба що, бажання молоді
бути «популярними». Але
подано
це
доволі
заштамповано.
Персонажі
пласкі
та
клішовані. Структура історії
доволі схематична.

7

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

2

Продовження додатка 4
_________________
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________

Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту

Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії

«Сіль і перець до смаку»
Лишак Галина Степанівна, Лишак Михайло
Володимирович
«Вау Студіо».

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Цікавий
історія,
гарно
розставлені
кінопроект
конфлікти і перипетії. Цікаві характери, але
як оповідання, а не сценарій.
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Кількість балів
(від 1 до 5)
3
4
3

Аргументація
Дитяча муз комедія
Тема дружби та підтримки
не може бути не актуальною
В сценарії замість дії часто
замінені думками, тому не
зрозуміло, що в цей час буде
в кадрі
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає/не відповідає

Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

_________________
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

2

Продовження додатка 4
______________________________

Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту

Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії
Сіль і перець до смаку
Режисер – Лишак Галина Степанівна

Найменування суб’єкта
ГО «ВАУ СТУДІО»
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Ідея дуже цікава та актуальна, може знайти
кінопроект
прихильність широкої глядацької аудиторії,
але сценарій потребує доопрацювання.
Назва критерію
Оригінальність ідеї

Кількість балів
(від 1 до 5)
4

Актуальність теми

4

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення

3

Усього балів:
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Аргументація
Цікавий жанр «кулінарний
дитячий фільм-мюзикл»
Актуальна для сучасних
дітей та підлітків тема
соціальних мереж. Багато
важливих тем підіймається
у проекті.
Ідея
дуже
цікава
та
актуальна, може знайти
прихильність
широкої
глядацької аудиторії, але
сценарій
потребує
доопрацювання.

Відповідає/не відповідає

Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту

Сімнадцятий конкурсний відбір
кінопроєктів - ігрові повнометражні для
дитячої аудиторії
«Сіль і Перець до смаку»
Продюсер - Михайло Лишак, Богдан
Кривень
Режисер - Галина Лишак
Автор сценарію -Михайло Лишак
ГО «ВАУ СТУДІО»

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Сучасна українська інтерпретація
кінопроект
кулінарного мюзиклу, що охоплює
суспільно важливу тематику дитячих та
підліткових проблем – булінг, стосунки з
батьками, обрання життєвого шляху після
школи, мотивація, жага до створення
контенту, інтернет-залежність тощо.
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення

Кількість балів
(від 1 до 5)
5
5

5

Аргументація
Цікава та оригінальна ідея.
Тема соціальних мереж та
наявності
у
них
українського
культурного контенту є
дуже
недооціненою
та
важливою.
Персонажі гарно розкриті.
Сюжет
мюзиклу
привабливий
та
буде
цікавий для дітей.

2

Продовження додатка 4
Усього балів:
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії
_________________
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________

Додаток 4
до Порядку та критеріїв проведення
творчого конкурсу (пітчингу)
(пункт 4 розділу ІІІ)
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КІНОПРОЕКТУ
(перший етап)
Найменування експертної комісії

Ігрові повнометражні фільми для дитячої
аудиторії

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Сіль і перець до смаку
Автори кінопроекту
Лишак Галина
Найменування суб’єкта
ГО «ВАУ СТУДІО»
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Пригодницька мотивуюча історія з елементами
мюзиклу. Дуже багато буде залежати від музичного
кінопроект
наповнення, але це гарний спосіб просування
фільму на молодіжну аудиторію.

Назва критерію
Оригінальність ідеї

Кількість балів
(від 1 до 5)
4

Актуальність теми

4

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

5

Експерт експертної комісії
_________________

Ідея є запозиченою, але вдало
адаптована під українські реалії
Тема
досягання
своєї
мети
актуальна для молоді.
Сценарій
досить жвавий, є
несподівані повороти і події.
Конфлікти
здебільшого
трохи
надумані і варіанти вирішення
проблем прогнозовані.

13

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*

Аргументація

Відповідає/не відповідає

2

Продовження додатка 4
* Висновок експертної оцінки кінопроекту готується в електронній формі та підписується
експертом експертної комісії за допомогою електронного підпису. Підтвердження та реквізити
особи - підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису.

______________________________

