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 широкої
глядацької аудиторії)
Помилка старого характерника
Режисер - Туранський Олег
Сценарист - Гриценко Олександр
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР МЕДІА»

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Проект видається соціально важливим, і
кінопроект
цікаво, що якісна драма створюється у
жанрі, що містить в собі елементи містики і
фантастики – ще й звертаючись до
традиційних українських моментів.
Назва критерію
Оригінальність ідеї

Кількість балів
(від 1 до 5)
3

Актуальність теми

4

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

2

Аргументація
Поєднання сучасності і
старовинних вірувань у
соціальному контексті.
Озвучена тема суспільних
конфліктів, влади, грошей
нажаль залишається болюче
актуальною
у
нашому
суспільстві.
Поєднання магії і реальності
добре збалансоване та не
викликає питань; втім, щоб
уникнути розділу світу на
«чорне» та «біле», хотілося
б знати більше особистої
мотивації
кожного
з
персонажів (не декларувати

2

Продовження додатка 4
що хтось поганець лиш
тому, що в нього чорна душа
– на все мають бути свої
причини).
Усього балів:

10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає

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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту

Ігрові повнометражні (для широкої
глядацької аудиторії)
Помилка старого характерника
Режисер - Туранський Олег
Сценарист - Гриценко Олександр
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР МЕДІА»

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Це досить камерна історія про моральні
кінопроект
цінності та особистий вибір кожної людини.
Залишає добре розуміння візуального
стилю, особливостей персонажів, їх
мотивації, загального вирішення реалізації
стрічки. Не відображає український соціум.
Назва критерію
Оригінальність ідеї

Кількість балів
(від 1 до 5)
4

Актуальність теми

3

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

3

Аргументація
Розкриття
моральних
якостей героїв через драму і
одночасно містичні події –
характерне для українського
світогляду ставлення до
драматургії і оповіді.
Не відображає український
соціум, проте так само вдало
інтегрує й
національні
магічні елементи.
Історія затягує, змушує
співпереживати
героям.
Порада
доробити
антагоністів: занадто вже
вони
вийшли

2

Продовження додатка 4
«негідниками»,
хочеться
більше розуміти соціальні
причини, що призвели до
такої розстановки сил.
Усього балів:

10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає

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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту

Ігрові повнометражні (для широкої
глядацької аудиторії)

Помилка старого характерника
Режисер - Туранський Олег
Сценарист - Гриценко Олександр
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР МЕДІА»

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Проект атмосферний, невеселий, проте
глибокий і важливий. Протирічний по своїй
кінопроект
натурі, головний герой все ж таки стає
взірцем для нас, його історія і трансформація
заслуговують уваги, а світ навколо нього є
близьким і зрозумілим, хоч і дуже сумним у
певних аспектах.
Назва критерію
Оригінальність ідеї

Кількість балів
(від 1 до 5)
3

Актуальність теми

4

Аргументація
Тема
характерництва
органічно
вписана
у
сучасний світ України, не
виникає жодної незручності,
і це поєднання місцевої магії
і сьогоденної реальності
виглядає достатньо цікавим.
Але нажаль ідея не є вкрай
оригінальною.
Теми добра і зла, та адаптації
добра у світі, сповненого
злом, завжди є актуальними
до розгляду.

2

Продовження додатка 4
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення

3

Усього балів:

10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Хоч у сценарії багато досить
похмурих,
а
часом
і
жорстоких моментів, вони
ніколи не перетинають межу
і не стають «чорнушними».

Відповідає/не відповідає

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 (для широкої
глядацької аудиторії)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
«Помилка старого характерника»
Автори кінопроекту
Туранський Олег, Гриценко Олександр
Найменування суб’єкта
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
кінематографії (виробника
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР МЕДІА»
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на У режисера накладаються знімальні періоди.
кінопроект
Ідея симпатична, історія глядацька. Але в
сценарії обставини керують сюжетом,
правила світу не пояснюються, діалоги
розповідають історію персонажів. Ситуації
передбачувані.
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми

Кількість балів
(від 1 до 5)
3
3

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

4

Усього балів:

10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Аргументація
Цікава, але звичайна ідея
Така актуально, що її вже не
помічають
в
сценарії
обставини
керують сюжетом, діалоги
розповідають
історію
персонажів.

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 широкої
глядацької аудиторії)
Помилка старого характерника
Режисер - Туранський Олег
Сценарист - Гриценко Олександр
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР МЕДІА»

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Сувора, проте реалістична історія, сповнена
кінопроект
життєвої правди, змушує співпереживати
героям і активно залучатися до перебігу
подій, вболіваючи за добро, яке не
обов’язково
змальовано
гарним
та
бездоганним у своїх проявах.
Назва критерію
Оригінальність ідеї

Кількість балів
(від 1 до 5)
3

Актуальність теми

4

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

3

Аргументація
Соціальна
драма
у
поєднанні з магічними
елементами
народила
несподівану історію.
Простий, неідеальний герой
є потужним відображенням
нашого суспільства. Через
нього глядач зможе легко
переживати моральні кризи,
кризу вибору, асоціювати
себе із ним.
Певна
жорстокість
та
реалістичність
сценарію
добре передає актуальний
стан справ та людей в

2

Продовження додатка 4
українському суспільстві,
втім, залишаючи надію.
Усього балів:

10

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає

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 (для широкої
глядацької аудиторії)

Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Помилка старого характерника
Автори кінопроекту
Туранський Олег
Найменування суб’єкта
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
кінематографії (виробника
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАР МЕДІА»
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Чудовий сценарій. Прекрасна команда.
кінопроект
Завжди актуальна тема.
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)
5
5
5

Аргументація

15

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає

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.

______________________________

