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
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми

Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних

неігрові фільми
Як я реставрую Босха
Семак Ольга
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Кінокомпанія «Метрополіс»
Авторський фільм про реставраторку.
Дуже хороше режисерське бачення, яке
допомогло скласти уявлення про структуру
майбутнього фільму, візуальні рішення,
прийоми, познайомило зі світом героїні
майбутньої стрічки. Дуже хотілося б, щоб
усі проєкти мали подібні режисерські
бачення, з яких стає зрозуміла мотивація
режисера знімати кіно саме про це, які
написані живою мовою. Відеофрагмент
майбутнього фільму представив героїню, на
мій погляд, вона у ньому ще не звикла до
камери і ніяковіє – з цим треба щось робити.
Кількість балів
(від 1 до 5)
4
4

4

Аргументація
Ідея заслуговує на увагу.
Це фільм про людину, яка,
досягнувши певного віку,
стає перед питанням: що
робити далі? Фільм про
життя, професія у цьому
випадку - лише рамка
картини.
Гарна робота.

2

Продовження додатка 4
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

12

Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

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

Неігрові фільми
ЯК Я РЕСТАВРУЮ БОСХА
Автор сценарію та режисер – Семак Ольга
Григорівна
ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс»

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Фільм-портрет про самотність людини в
кінопроект
сучасному світі, про внутрішній вміст
окремої професійної субкультури, про
дотик до прекрасного, за для
продовження його шляху у вічність.
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
2
4

Аргументація

Фільм-спостереження
за
приватним та публічним
простором
самотньої,
самоіронічної
жінки,
з
метою дослідження процесу
її
самореалізації,
з
одночасною (паралельною)
демонстрацією
процесу
реставрації нею безцінного
полотна.
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

Відповідає

2

Продовження додатка 4
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
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект

Назва критерію

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

Неігрові фільми
Як я реставрую Босха
Семак Ольга Григорівна
ТОВ "Кінокомпанія "Метрополіс"
Автори вже працюють над фільмом самостійно. Ідея цікава,
хоча є більш актуальні. Тема підходить більше для
телевізійного фільму. Тема проекту не є дуже актуальною на
сьогодення.
Синопсис
та
тритмент
потребують
доопрацювання.

Кількість
Аргументація
балів
(від 1 до 5)
Тема підходить більше для телевізійного
2
3
3

фільму.
Тема проекту не є дуже актуальною на
сьогодення.
Синопсис та тритмент потребують
доопрацювання.
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*

Експерт експертної комісії

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

Неігрові (документальні) фільми

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

-

Автори кінопроекту

Як я реставрую Босха
Семак Ольга Григорівна

Найменування суб’єкта
Товариство з обмеженою відповідальністю
кінематографії (виробника
«Кінокомпанія «Метрополіс»
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Незвичайна історія про складну і професію,
кінопроект
проте недостає драматичності в сюжеті.
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)
4
3
3

Аргументація
Ідея досить оригінальна.
Не є актуальною
Недостатня драматичність,
недопрацьований сюжет.
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Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)

-

Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії
_________________

-

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

Неігрові фільми
ЯК Я РЕСТАВРУЮ БОСХА
Автор сценарію та режисер – Семак Ольга
Григорівна
ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс»

Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Іронічна драма з життя художниківкінопроект
реставраторів. Коли робочі будні
минають в оточенні високого мистецтва.
Назва критерію
Оригінальність ідеї

Кількість балів
(від 1 до 5)
4

Актуальність теми

2

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

4

Драма у майстерні над 500
літнім полотном
Тема безумовно важлива,
але вважаю, що з точки
зору актуальності є більше
пріоритетні наразі теми.
Цікава драма про людей,
мистецтво і сенси життя.

10

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

Аргументація

Відповідає

2

Продовження додатка 4
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

Неігрові фільми

Назва кінопроекту
Як я реставрую Босха
Автори кінопроекту
Семак Ольга Григорівна
Найменування суб’єкта
Товариство з обмеженою відповідальністю
кінематографії (виробника
«Кінокомпанія «Метрополіс»
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на Іронічна драма з життя художниківкінопроект
реставраторів.
Назва критерію

Кількість балів
Аргументація
(від 1 до 5)
Оригінальність ідеї
4
Ідея - оригінальна
Актуальність теми
4
Актуальна тема
Драматургічна якість сценарію:
4
Цікава головна героїня – із своїм
вибір стилю, опис головних
конфліктом, відразу дає змогу
героїв, художня правдивість
занурення у її світ. Побажання,
конфліктів та їх вирішення
розвивати
цей
проект
на
міжнародних
платформах
документального кіно, знайти
іноземних партнерів.
Усього балів:
12
Відповідність тематики кінопроєкту тематичному
напряму (у разі його оголошення)
Реквізити особи – підписувача*
Експерт експертної комісії
_________________

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
Прізвище, ім`я, по батькові (за
наявності) експерта
Назва кінопроекту
Автори кінопроекту
Найменування суб’єкта
кінематографії (виробника
фільму)
Обов’язкова стисла рецензія на
кінопроект
Назва критерію
Оригінальність ідеї
Актуальність теми
Драматургічна якість сценарію:
вибір стилю, опис головних
героїв, художня правдивість
конфліктів та їх вирішення
Усього балів:

Неігрові фільми
Як я реставрую Босха
Семак Ольга Григорівна
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Кінокомпанія «Метрополіс»
Оригінальний задум. Дуже цікава тема та
герої. Якісна драматургічна проробка.
Кількість балів
(від 1 до 5)
5
4
5

Аргументація
Оригінальна ідея.
Тема більш цікава ніж
актуальна.
Дуже якісна проробка
драматургії та харизматичні
герої.
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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.

______________________________

