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Благодійні онлайн-покази на платформі 
FILMMAKERS-FOR- UKRAINE наближають українське 
кіно до глядача та підтримують українських 
кінематографістів.

Мюнхен, 11 липня 2022 р. 

З четверга, 14 липня, FILMMAKERS-FOR-UKRAINE представляє серію благодійних 
онлайн-показів повнометражних, документальних і короткометражних 
фільмів українських режисерів а також фільмів іноземних режисерів про 
Україну. Фільми додаватимуться на платформу щотижня.

Благодійні онлайн покази започатковані, щоб підтримати українську кіноіндустрію 
та заохотити міжнародну спільноту кіноманів пізнавакти історію України та її 
народу через мистецтво кіно.

Покази є результатом місяців інтенсивної роботи FILMMAKERS-FOR-UKRAINE, 
платформи на базі CREW UNITED. 

Посилання 
Стрімінгова платформа: 

–FILMMAKERS FOR UKRAINE

Благодійні онлайн-покзи
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Благодійні онлайн-покзи
Проект стартував в перші дні російського вторгнення. Разом із командою 
відданих волонтерів з усієї Європи, включаючи представників професійних 
асоціацій, інституцій та численних колег із кіноіндустрії, їм вдалося надати 
корисну інформацію та практичну допомогу потребуючим українцям. Проект 
допоміг людям знайти житло, роботу та необхідні речі необхідні для 
повсякденного життя.

Оголошення акції
З початку квітня, коли на Україну падали бомби, FILMMAKERS-FOR-UKRAINE 
звернулися до українських кінематографістів із проханням подати свої фільми 
для благодійних показів. Це запрошення також було адресовано міжнародним 
продюсерам, які хотіли запропонувати свої фільми про Україну. Кошти, зібрані 
під час благодійних онлайн-показів, будуть спрямовані кінематографістам, які 
опинилися в критичних ситуаціях, щоб надати їм суттєву допомогу.

Благодійні покази є результатом співпраці між FILMMAKERS-FOR-UKRAINE та 
його партнером PANTAFLIX, визнаною німецькою платформою відео на 
замовлення з міжнародною командою та аудиторію по всьому світу. З 2016 
року PANTAFLIX працює як онлайн-платформа для кількох міжнародних 
кінофестивалів (зокрема DOK.fest Munich та Filmfest Oldenburg).

Зібраними коштами розпоряджатиметься новостворена громадська 
організація FILMMAKERS-FOR-REFUGEES. Розподіл зібраних пожертв буде 
здійснюватися комітетом міжнародних кіно професіоналів, що мають глибоке 
розуміння української кіноіндустрії та її потреб.

Кампанію підтримує режисерка Агнєшка Голланд. «Ми хочемо зрозуміти, що 
відбувається в Україні, і кіно надзвичайно допомагає, оскільки відкриває двері 
до глибогих знань та емоційного досвіду. Дивитися українське кіно на 
платформі Charity Showings від FILMMAKERS-FOR-UKRAINE – це безпрограшний 
варіант: ти дивишся чудові фільми та підтримуєш українських 
кінематографістів. Вони потребують того, щоб їх бачили, їм необхідна 
підтримка і можливість продовжувати свою роботу».

У віртуальному Q&A, яке можна побачити на платформі, датський кінорежисер 
Саймон Леренг Вілмонт, чий відзначений багатьма нагородами 
документальний фільм THE DISTANT BARKING OF DOGS (2017) відкриватиме 
програму показів, розповідає про створення свого фільму в Україні та 
важливість підтримувати сторітелінг в зонах, уражених війною.

Перша добірка онлайн-показів включатиме фільми як відомих українських 
режисерів, так і нові відкриття серед наймолодшого покоління 
кінематографістів, а також - міжнародні проекти, що показують Україну з точки 
зору стороннього глядача.
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• ВІДДАЛЕНИЙ ГАВІТ СОБАК (2017), Саймона Леренга Вілмонта – *Відкриття 
фільму (люб’язно наданий CINEPHIL International Sales, продюсер Моніка 
Геллстрьом і FINAL CUT FOR REAL)
• НЕ ЗАРАЗ (2020), короткометражний фільм Андрія Люлька (з люб’язного 
дозволу Андрія Люлька)
ЗАБУТІ (2019), Дарії Онищенко (з дозволу Wide Management, продюсер 
Клаудія Леманн і режисер Дарія Онищенко)
• СТРІМГОЛОВ (2017), Марини Степанської ((люб’язно наданий TVCO 
International Sales)
• ПРОЕКТ ДОЩУ (2016), короткометражний документальний фільм Олега 
Чорного (люб’язно наданий Олегом Чорним)
• МІСТЕР ПИЛИПЕНКО ТА ЙОГО ПОДВОДНИЙ ЧОВЕН (2006), Яна Хінріка 
Древса та Рене Хардер (з люб’язного дозволу nonfictionplanet film & tv GmbH, 
продюсер Єнс Фінтельманн)

Рекомендація Агнєшкі Голанд:

https://youtu.be/hLHIWPIBu5c

Творці платформи «Благодійні покази на FFU» висловлюють щиру подяку всім 
українським кінематографістам, продюсерам та сейлз агентам, які надали свої 
фільми. Щиро дякуємо також Алену Полгару та Рейчел Унзен з Pantaflix, компанії 
Pantaflix ми дуже вдячні за технічну підтримку, Агнєшці Голанд за її рекомендацію та 
підтримку, а також компанії Wolf PR та всім волонтерам FILMMAKERS FOR UKRAINE за 
чудову наполегливу роботу.
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