Le Printemps français mettra en lumière,
à travers des manifestations culturelles : un
concert de musique actuelle de la Compagnie Lopez et un récital de la cantatrice Anaïs Constans, le jumelage entre
les villes de Kiev et Toulouse qui, en 1975,
ont décidé de s’associer pour confronter
leurs problèmes et développer entre elles
des liens d’amitié ; une amitié qui, après
plus de quarante ans, reste toujours aussi vive.
Les arts de la rue seront très présents
cette année dans le programme du
Printemps français à Kiev. Le spectacle
d’ouverture, Galileo de la Compagnie
Deus ex-machina le 1er avril sur la place
Sainte-Sophie, et de clôture, Transports
exceptionnels (Compagnie Beau Geste)
le 29 avril sous l’Arche de l’amitié des
Peuples, témoigneront, pour le plus grand
plaisir des Kiéviens, j’en suis certaine,
du travail étroit de collaboration entre
l’Ambassade de France et la Mairie de la
capitale.

L

a France et l’Ukraine fêtent cette
année 25 ans de relations diplomatiques, 25 ans de coopération dans
de nombreux domaines, notamment dans
celui de la culture.

Le Printemps français en Ukraine, créé
en avril 2004, est certainement une référence en la matière. Il propose, chaque
année depuis 13 ans, une programmation
qui se déploie à Kiev et dans de grandes
villes régionales comme Dnipro, Kharkiv,
Lviv, Odessa, Rivné ou bien encore
Zaporijia. Les manifestations s’emploient
à montrer la création contemporaine de
l’hexagone dans le plus de disciplines
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possible, en coopération avec des institutions ukrainiennes et françaises, publiques et privées.
Devant le succès remporté auprès des
Ukrainiens, grands amateurs de culture
française, le Printemps français a été
reconduit d’année en année. C’est le cas
encore en 2017. L’Ambassade de France,
l’Institut français et les Alliances françaises en Ukraine proposent, en collaboration avec de nombreux partenaires et
grâce au soutien d’entreprises françaises
établies en Ukraine, un programme riche
et diversifié où est mise à l’honneur la
coopération franco-ukrainienne.

La pièce Antigone d’après Sophocle et
Brecht par Lucie Bérélowitsch et le ballet
de hip-hop contemporain Motion de Brahim Bouchelaghem, tous deux en tournée
à travers l’Ukraine, seront la preuve vivante de la qualité de la coopération
franco-ukrainienne dans la création artistique. Deux spectacles absolument
magnifiques, fruits de financements publics et privés des deux pays et surtout du
talent de créateurs français et d’artistes
ukrainiens !

Comme toujours, les cinémas à Kiev et
dans les régions accueilleront un festival d’avant premières, une rétrospective,
consacrée à l’amour (C’est presque la devise de la France !), et des nuits du court
métrage.
Les galeries d’art ukrainiennes offriront
à des artistes français la possibilité de
montrer leur art : Anne Morgann Le Meur
à Kiev, Samuel Ackerman à Lviv, Joël
Bloch à Rivné et Dnipro et vingt jeunes
illustrateurs à Odessa.
Écrivains et intellectuels français bénéficieront, enfin, de lieux favorables à la
présentation de leurs œuvres et leurs recherches, notamment à Kiev dans le salon de l’Arsenal des idées et au Centre de
la culture visuelle.
Je suis convaincue que le Printemps
français – 2017 permettra au plus grand
nombre de découvrir des aspects de la
culture française contemporaine et que
cette découverte sera accompagnée de
moments de bonheur et de réflexion. Il a
été conçu dans ce but par les collaborateurs de l’Institut français et des Alliances
françaises, avec le soutien d’institutions
françaises et ukrainiennes et surtout de
mécènes et sponsors. Je tiens à tous les
en remercier ici chaleureusement.
ISABELLE DUMONT,
AMBASSADRICE DE FRANCE
EN UKRAINE
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ранція і Україна святкують цього року 25-річчя дипломатичних
відносин – 25-річчя співробітництва у багатьох сферах життя, зокрема,
в галузі культури.

Ці міста у 1975 році вирішили поєднатися, щоб спільно долати свої проблеми, і
відтоді не припиняють розвивати дружні
стосунки; їхня дружба й сорок років по
тому не втратила своєї жвавості.

«Французька весна в Україні», яка бере
свій початок з квітня 2004 року, є, безумовно, еталоном у цій царині. Кожен
рік упродовж останніх 13-ти сезонів
вона пропонує увазі глядачів широку
культурно-мистецьку програму, яка розгортається у Києві та великих обласних
центрах України, таких як Дніпро, Запоріжжя, Львів, Одеса, Рівне або ж Харків.
Заходи, які проводяться у співпраці з
українськими та французькими державними та приватними установами, мають
на меті продемонструвати сучасну творчість «шестикутника» у максимально
можливій кількості дисциплін.

Вуличне мистецтво надзвичайно широко представлене у цьогорічній програмі
київської «Французької весни». Вистава
«Галілео» у виконанні колективу «Deus
ex-machina», яка відкриє фестиваль
1-го квітня на Софійській площі, та
«Незвичайний транспорт» від компанії
«Beau Geste», який ми побачимо 29-го
квітня на закритті під Аркою дружби
народів, проілюструють, на превелике
задоволення киян – у чому я абсолютно
впевнена, тісну співпрацю між Посольством Франції та столичною мерією.

Відтоді, як перший фестиваль здобув
успіх в українців – великих шанувальників французької культури – «Французька весна» щороку повертається
до них. 2017-й теж не став винятком.
Посольство Франції, Французький інститут та мережа Альянс франсез в
Україні спільно з численними партнерами та завдяки підтримці присутніх в
Україні французьких підприємств пропонують насичену та різноманітну програму, де на почесному місці – французько-українська співпраця.
Отже, у світлі софітів «Французької весни» – такі культурно-мистецькі заходи,
як концерт сучасної музики від колективу Гійома Лопеза та сольний виступ співачки Анаїс Констанс як символ побратимських відносин між Києвом і Тулузою.
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Мистецькі галереї України подарують
французьким художникам можливість
продемонструвати свою творчість: Анн
Морган Ле Мьор – у Києві, Самюель Аккерман – у Львові, Жоель Блок – у Рівному та Дніпрі та 20 молодих ілюстраторів – в Одесі.
Нарешті, письменники та мислителі з
Франції зможуть представити свої твори
та дослідження на престижних творчих
майданчиках, зокрема, в рамках салону
«Арсенал ідей» та у Центрі візуальної
культури.

Я переконана, що «Французька весна2017» допоможе багатьом відкрити для
себе нові грані сучасної французької
культури і що це відкриття подарує їм
хвилини щастя та змусить замислитися.
Саме цю мету переслідували співробітники Французького інституту та Альянс
франсез, коли розробляли її програму,
користуючись підтримкою французьких
та українських інституцій і, особливо,
меценатів та спонсорів. Хочу щиро їм
усім за це подякувати!

ІЗАБЕЛЬ ДЮМОН,
ПОСОЛ ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ

П’єса «Антігона» за творами Софокла
та Брехта у постановці Люсі Береловіч та сучасний балет з елементами брейкінгу «Переміщення/Motion»
Браїма Бушелагема, які гастролюють
Україною, стануть живим доказом високого рівня французько-українського
співробітництва в галузі мистецтва.
Це дві абсолютно дивовижні вистави,
поява яких стала можливою завдяки
поєднанню державних та приватних
коштів двох країн і особливо таланту
французьких митців та українських
артистів!
Як завжди, кінотеатри Києва та обласних центрів вітатимуть у себе фестиваль допрем’єрних показів, ретроспективу фільмів про кохання (майже девіз
Франції!), а також ночі короткометражного кіно.
ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017
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P

our la 14-ème année consécutive le festival du
Printemps français va permettre à nos amis
ukrainiens de découvrir ou faire plus ample connaissance avec la culture française dans toute sa
richesse et sa diversité.
Cet évènement s’inscrit cette année dans le cadre des
25 ans des relations diplomatiques entre la France et
l’Ukraine ce qui lui donne un caractère tout particulier.
Nous sommes également présents en Ukraine depuis
25 ans témoignant ainsi de notre attachement à ce
pays et notre contribution au développement de son
économie.
Le groupe CA est actif dans 52 pays et a pour ambition
d’être une banque partenaire solide et fiable, intégrée
dans les régions et pays où nous opérons. Cette volonté a récemment été rappelée au travers de la nouvelle signature du groupe «Crédit Agricole: toute une
banque pour vous», qui insiste sur l’importance d’une
relation privilégiée et de qualité s’inscrivant dans la durée avec nos différents partenaires.
Notre soutien au Printemps français en tant que
sponsor principal et, d’une façon plus générale, aux
échanges culturels entre la France et l’Ukraine
participe de cette volonté d’ancrage «dans les territoires» où nous sommes présents.
Le Printemps français-2017 va permettre une fois de
plus de révéler les facettes parfois insuffisamment
connues de l’art français. Nous vous attendons très
nombreux à cette quatorzième édition du Printemps
français en Ukraine qui, j’en suis sûr, vous enchantera
et vous procurera joie et émotion.

же чотирнадцятий рік поспіль фестиваль
«Французька весна» дарує українцям можливість відкрити для себе або ближче познайомитися з багатством та розмаїттям французької культури.
Особливістю цьогорічної культурної події є те, що
вона відбувається на тлі святкування 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між
Францією та Україною.
Так само вже майже 25 років Креді Агріколь Банк
працює на теренах України, сприяючи розвитку
її економіки, що свідчить про нашу велику прихильність до цієї країни.
Група Креді Агріколь працює у 52 країнах світу і
прагне бути надійним фінансовим партнером в
усіх країнах і регіонах своєї присутності. Це прагнення знайшло своє відображення у новому слогані групи Креді Агріколь – «Весь банк саме для
вас», який підкреслює важливість особливого
підходу та довгострокових відносин з усіма нашими партнерами.
Наша підтримка фестивалю «Французька весна» в якості генерального спонсора, та, в більш
глобальному сенсі, наше сприяння культурному
обміну між Францією та Україною – є яскравим
свідченням намірів банку щодо зміцнення своєї
присутності у країні.
Цьогорічний фестиваль «Французька весна
2017» дозволить українцям знову відкрити для
себе незвіданий світ французького мистецтва.
Запрошуємо вас на чотирнадцятий фестиваль
«Французька весна в Україні», який неодмінно
захопить вас, подарує радість і позитивні емоції!

ЖАН-ПОЛЬ ПЬОТРОВСКІ,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ

0 800 30 5555

Free from all phones within Ukraine
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C
ороку з приходом весни ми очікуємо не лише теплих та сонячних днів, а й початку фестивалю
«Французька весна», що за 13 років вже
став традиційним для України. Для нас
велика честь вже вп’яте виступати генеральним партнером цього свята весни та
творчості, адже такі масштабні міжнародні проекти є чудовим прикладом плідної
співпраці двох європейських країн.
За традицією фестиваль охопить майже
всю країну, тому ми із відкритою душею
прийматимемо гостей та учасників фестивалю у готелях Premier Hotels and Resorts
у тих містах, де вони розташовані.
Фестивальна програма цього року буде
насичена культурними подіями, грандіозними проектами, теплими зустрічами та
французьким шармом. Від імені Premier
Hotels and Resorts я бажаю весни вашій душі. Ласкаво просимо на фестиваль
«Французька весна», ласкаво просимо до
Premier Hotels and Resorts!

omme chaque année, nous attendons avec impatience non seulement le soleil et le beau temps, mais
aussi l’arrivée du Printemps français en
Ukraine, festival qui est devenu incontournable depuis son lancement il y a 13 ans.
Pour nous, c’est un grand honneur d’être,
pour la cinquième fois, partenaire général
de cette fête du printemps et de la création. Des projets internationaux de cette
envergure témoignent magnifiquement de
la coopération fructueuse entre la France
et l’Ukraine.
Dans la lignée des dernières années, le
festival se déroulera dans presque tout le
pays, et c’est pour cette raison que nous
accueillerons chaleureusement les invités
et les participants du Printemps français
dans les hôtels de notre réseau Premier
Hotels and Resorts.
Le programme de cette année est riche
en événements culturels, en projets
ambitieux et rencontres chaleureuses,
tous empreints du charme français. Au
nom de Premier Hotels and Resorts je
vous souhaite une humeur printanière.
Bienvenue au festival Printemps français en Ukraine! Bienvenue dans les
Premier Hotels and Resorts !

OLEG BOLOTOV,
PRÉSIDENT
PREMIER HOTELS AND RESORTS

ОЛЕГ БОЛОТОВ,
ПРЕЗИДЕНТ
PREMIER HOTELS AND RESORTS

Щ
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SPECTACLES
ВУЛ И Ч Н І В И С ТАВ И

реклама
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GALILEO
SPECTACLE AÉRIEN TOUT
PUBLIC PAR LA COMPAGNIE
DEUS EX MACHINA

À

la tombée de la nuit, une sphère
est mise en mouvement par
des artistes qui se livrent à des
tableaux acrobatiques défiant les lois
de la pesanteur. Elle s’élève dans le ciel
toujours plus haut…
Une voix se fait entendre, celle de Galilée, l’astronome italien du XVIIe siècle.
Il livre peu à peu l’histoire d’une découverte, celle de l’héliocentrisme qui
place le soleil au centre de l’univers et
fait de la terre une planète qui gravite
autour de ce dernier. La sphère est
alors une sphère céleste et les acrobates des astres…
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KIEV | 1ER AVRIL | 20H30
PLACE SAINTE-SOPHIE

C’est spectaculaire, passionnant et
d’une incroyable beauté…
Fondée en 2009, la Compagnie Deus ex
machina est un collectif d’artistes et de
concepteurs spécialisés dans la création et la mise en œuvre de spectacles
poétiques mêlant cirque, pyrotechnie,
structures aériennes et destinés à un
large public. Galiléo est son quatrième
spectacle.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

«ГАЛІЛЕО»
ПОВІТРЯНО-АКРОБАТИЧНА
ВИСТАВА ВІД КОМПАНІЇ
DEUS EX MACHINA

З

настанням сутінок у небі починає хитатись велика сфера, її приводять в рух повітряні
акробати, що виконують неймовірні
трюки, нехтуючи законами тяжіння.
У русі сфера піднімається все вище
до зірок...
Чується голос, це Галілей – італійський астроном XVII століття. Він розповідає історію свого відкриття – теорії
геліоцентризму, згідно якої сонце є
центром системи планет, що обертаються навколо нього, і Земля також.
Отже, за задумом режисера, сфера –
це небо, а акробати – зірки...

КИЇВ | 1 КВІТНЯ | 20.30
СОФІЙСЬКА ПЛОЩА

Видовищно, захоплююче, неймовірно ніжно та гарно...
Заснована у 2009 році компанія Deus
ex machina – мистецький колектив,
що спеціалізується на створенні вуличних вистав для дорослих та дітей
з елементами цирку, піротехніки, повітряних структур. «Галілео» – четверта за рахунком вистава в репертуарі компанії.

ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017
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TRANSPORTS
EXCEPTIONNELS
DUO POUR UN DANSEUR
ET UNE PELLETEUSE

Conception : Dominique BOIVIN
assisté de Christine ERBÉ
Interprètes : Philippe PRIASSO
et Guillaume OLMETA
Durée : 20 min

T

ransports exceptionnels, c’est :
plus de 600 représentations depuis
sa création en 2005, dans plus
de 160 villes en France mais aussi à
l’étranger sur les cinq continents.
Transports exceptionnels, c’est encore
le spectacle d’un artiste, Dominique
Boivin, qui aborde des univers très
diversifiés et dont la vingtaine de
chorégraphies interprétées dans le
monde entier connaît un succès non
démenti.
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KIEV | | 29 AVRIL | 15H ET 17H
ARCHE DE L’AMITIÉ DES PEUPLES

Transports exceptionnels, c’est enfin et
surtout, bercé par les arias de Samson
et Dalila interprétées magistralement
par Maria Callas, un duo sublime entre un danseur et une pelleteuse, entre chair et fer. Le danseur, avec son
élégance et sa fragilité, et la machine,
avec sa puissance et sa beauté féroce,
recomposent le couple légendaire de la
Belle et la Bête. Avec des mouvements
amples, sensuels ou espiègles. Un moment de grâce, fascinant et troublant.

« НАДЗВИЧАЙНИЙ
ТРАНСПОРТ »
ДУЕТ ТАНЦІВНИКА
ТА ЕСКАВАТОРА

Задум: Домінік БУАВЕН
за участі Крістін ЕРБЕ
Виконавці: Філіп ПРІАССО
та Гійом ОЛЬМЕТА
Тривалість: 20 хв

«Н

адзвичайний транспорт»
з моменту свого створення у 2005 році вже був показаний понад 600 разів у більш ніж
160 містах Франції та за кордоном на
п’яти континентах.
«Надзвичайний транспорт» – це
одна з вистав Домініка Буавена, митця, який зазирає до різноманітних
всесвітів, та чиї близько двадцяти
хореографічних постановок виконуються у всьому світі та мають неабиякий успіх.

КИЇВ | 29 КВІТНЯ | 15.00 ТА 17.00
АРКА ДРУЖБИ НАРОДІВ

«Надзвичайний транспорт» – це
окрилений дует танцівника та ескаватора, плоті та заліза, заколисаний
аріями Самсона і Даліли у майстерному виконанні Марії Каллас. Артист
зі своєю елегантністю та крихкістю і
потужна машина зі своєю силою та
несамовитою красою символізують
собою легендарну пару – Красуню і
Чудовисько. Це вистава з широкими, чуттєвими і грайливими рухами.
Момент вишуканості, що захоплює та
бентежить.
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FESTIVAL
D’AVANT-PREMIÈRES
SAGE-FEMME

KIEV | 7 – 12 AVRIL
CINÉMA KIEV
Tous les films sont présentés en version originale
avec des sous-titres en ukrainien

ROCK’N ROLL

TELLE MÈRE, TELLE FILLE

Date de sortie : 22 mars 2017
(1h 57min)
De Martin Provost
Avec Catherine Frot, Catherine
Deneuve, Olivier Gourmet
Genre : Comédie dramatique
Film franco-belge

Date de sortie : 15 février 2017
(2h 03min)
De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche
Genre : Comédie
Film français

Date de sortie : 29 mars 2017
(1h 34min)
De Noémie Saglio
Avec : Juliette Binoche, Camille
Cottin, Lambert Wilson
Genre : Comédie
Film français

Berlinale (Allemagne, 2017), Sélection Hors compétition

Guillaume Canet, 43 ans,
a tout pour être heureux...
Mais, sur un tournage, une
jolie comédienne de 20 ans
lui apprend qu’il n’est pas
très « rock », qu’il ne l’a
d’ailleurs jamais vraiment
été et qu’il a beaucoup
chuté dans la «liste» des
acteurs séduisants… Guillaume comprend qu’il faut
réagir sans tarder. Et il va
aller loin, très loin, sous le
regard médusé et impuissant de son entourage…

Inséparables, Avril et sa
mère Mado ne peuvent
pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est
mariée, salariée et organisée à l’inverse de sa mère,
éternelle ado insouciante et
délurée qui vit aux crochets
de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux
femmes se retrouvent enceintes en même temps et
sous le même toit, le clash
est inévitable. Parce que
si Mado, en pleine crise de
jeunisme, n’est pas prête
à être grand-mère, Avril,
quant à elle, a bien du mal
à imaginer sa mère... mère !

Claire est la droiture même.
Sage-femme, elle a voué
sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture
prochaine de sa maternité,
elle voit sa vie bouleversée
par le retour de Béatrice,
ancienne maîtresse de
son père disparu, femme
fantasque et égoïste, son
exacte opposée…
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Д О П Р Е М ’ Є Р Н І
ФЕСТИВАЛЬ
ДОПРЕМ’ЄРНИХ ПОКАЗІВ
ПОЦІЛУНОК БЕАТРІС

КИЇВ | 7 – 12 КВІТНЯ
КІНОТЕАТР «КИЇВ»
Фільми мовою оригіналу
з українськими субтирами

ROCK’N ROLL

Вихід у прокат: 22 березня 2017
(1 год. 57хв)
Режисер Мартен Прово
В ролях: Катрін Фро, Катрін
Деньов, Олів’є Гурме
Жанр: Комедія
Країна: Франція, Бельгія

Вихід у прокат: 15 лютого 2017
(2 год.03хв)
Режисер Гійом Кане
В ролях: Гійом Кане, Маріон
Котіяр, Жіль Лелуш
Жанр: Комедія
Країна: Франція

Berlinale (Німеччина, 2017),
Позаконкурсна програма

У 43-х річного Гійома Кане
є все для щастя... Проте, на
зйомках одного з фільмів
гарненька акторка 20-ти
років говорить йому, що він
недостатньо «рок», що він,
до речі, ніколи таким не
був і його місце у рейтингу
найспокусливіших чоловіків значно впало... Гійом
розуміє, що потрібно діяти,
не зволікаючи. І він діятиме, дуже активно діятиме
під недобрими поглядами
його оточення...

Клер – сама порядність.
Працює акушеркою та
присвячує своє життя іншим. В той час, як Клер
непокоїться через закриття пологового будинку, в її
життя вдирається вередлива Беатріс, зникла коханка її покійного батька.
Ця примхлива та егоїстична жінка – повна протилежність Клер...

П О К А З И

ДОНЬКИ-МАТЕРІ

Вихід у прокат: 29 березня 2017
(1год.34хв)
Режисер: Ноемі Сагліо
В ролях: Жюльєт Бінош, Камій
Коттен, Ламбер Вільсон
Жанр: Комедія
Країна: Франція

Попри неймовірну близькість Авріль та іі мама Мадо
мають різні характери. 30-ти
річна Авріль – одружена, в
усьому добре організована
молода жінка на противагу
своїй матері – вічному безтурботному підлітку з безпосередніми манерами, яка
після розлучення ще більше прив’язалась до своєї
доньки. Однак, коли обидві
жінки одночасно вагітніють
під одним дахом, вибуху
не уникнути. Тому що Мадо
хоче залишатись завжди
молодою і не бажає стати
бабусею, а Авріль ніяк не
уявляє свою маму... мамою!
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A V A N T - P R E M I È R E

FESTIVAL
D’AVANT-PREMIÈRES
RAID DINGUE

Date de sortie : 1er février 2017
(1h 45min)
De Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon,
Michel Blanc
Genre : Comédie
Film français

Johanna Pasquali est une
femme policière pas comme
les autres. Distraite, rêveuse
et maladroite, elle est d’un
point de vue purement policier totalement nulle. Malgré de réelles compétences,
elle représente une menace
pour le grand public et ses
collègues…
« Au final, l’acteur-réalisateur rend hommage à
l’action du Raid. Et nous,
à l’épatante performance
d’Alice Pol. Les comédies
offrent rarement un premier rôle à une femme. »
LE PARISIEN

20

KIEV | 7 –12 AVRIL
CINÉMA KIEV
Tous les films sont présentés en version originale
avec des sous-titres en ukrainien

SOUVENIR

Date de sortie : 21 décembre
2016 (1h 30min)
De Bavo Defurne
Avec : Isabelle Huppert, Kévin
Azaïs, Johan Leysen
Genres : Comédie dramatique,
Romance
Film franco-belgoluxembourgeois

Une chanteuse oubliée, qui
a autrefois participé à l’Eurovision, rencontre un jeune
boxeur qui va la convaincre
de tenter un come-back.
« Isabelle Huppert est flamboyante dans ce rôle de
chanteuse éteinte qui renaît
sur scène, poussée par un
jeune collègue. » LE PARISIEN
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MA VIE DE COURGETTE

Date de sortie 19 octobre 2016
(1h 06min)
De Claude Barras
Avec Gaspard Schlatter, Sixtine
Murat, Paulin Jaccoud
Genres : Animation, Drame
Film franco-suisse
César de la meilleure
adaptation (2017)
César du meilleur film
d’animation (2017)
Nomination à l’Oscar du meilleur
film d’animation (2017)

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul
au monde quand il perd sa
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va
faire dans sa nouvelle vie au
foyer pour enfants.
Quand on a 10 ans, avoir des
amis, tomber amoureux, il y
en a des choses à découvrir
et à apprendre. Et pourquoi
pas même, être heureux…

Д О П Р Е М ’ Є Р Н І
ФЕСТИВАЛЬ
ДОПРЕМ’ЄРНИХ ПОКАЗІВ
ВІЗЬМИ МЕНЕ ШТУРМОМ
Вихід у прокат: 1 лютого 2017
(1 год. 45 хв)
Режисер Дані Бун
В ролях: Аліс Поль, Дані Бун,
Мішель Блан
Жанр: Комедія
Країна: Франція

Жінка-поліцейський Жоанна Паскуалі – не така як
інші. Неуважна, мрійлива
і незграбна і з чисто поліцейської точки зору вона
мила, але абсолютно не
здатна на таку роботу. Попри те, що вона має реальні професійні навички,
її незграбність робить з
неї загрозу для злочинців,
громадськості та колег...
«Зрештою, актор-режисер
віддає шану загону спецпризначенців. А ми – блискучій грі Аліс Поль. У комедіях рідко головну роль
грають жінки.» LE PARISIEN

П О К А З И

КИЇВ | 7 – 12 КВІТНЯ
КІНОТЕАТР «КИЇВ»
Фільми мовою оригіналу
з українськими субтирами

ЖИТТЯ КАБАЧКА

СПОГАД

Вихід у прокат: 21 грудня 2016
(1год.30хв)
Режисер: Браво Дефюрн
В ролях: Ізабель Юппер, Кевін
Азіз, Жоан Лейсен
Жанр: Драматично-романтична
комедія
Країна: Франція, Бельгія,
Люксембург

Забута співачка, яка колись взяла участь у Євробаченні, зустрічає молодого боксера, що переконає
її спробувати повернутись
на сцену.
«Ізабель Юппер – неймовірна у ролі згаслої зірки
музики, яка відроджується
на сцені під впливом молодого колеги.» LE PARISIEN

Вихід у прокат: 19 жовтня 2016
(1 година 06 хв)
Режисер Клод Баррас
Озвучення: Гаспар Шлаттер,
Сікстін Мурат, Полін Жаккуд
Жанр: Анімація, Драма
Країна: Франція, Швейцарія
Сезар за найкращий адаптований
сценарій (Франція, 2017)
Сезар за найкращий анімаційний
фільм (2017)
Номінація на Оскар за найкращий
анімаційний фільм (2017)

Кабачок – це не овоч, а
хоробрий маленький хлопчик. Йому здається, що він
залишається один на весь
світ, коли втрачає свою матір. Але у сирітському притулку він зустрічає друзів.
Коли вам 10 років, то мати
друзів, бути закоханим – це
пізнавати нове. І чому б
нарешті не дізнатися, що
таке щастя?
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R É T R O S P E C T I V E « L’ A M O U R T O U J O U R S »
Tous les films sont présentés en version originale avec des sous-titres en ukrainien
RIVNÉ | 3 – 28 AVRIL | CINÉCLUB UNIVERSITÉ NUVGP
KHARKIV | 9 – 13 AVRIL | CINÉMA BOMMER
ZAPORIJIA | 9 AVRIL – 7 MAI | CINÉCLUB SKHODZHENNIA
DNIPRO | 11 – 25 AVRIL | CENTRE ARTSVIT
LVIV | 20 – 26 AVRIL | CINÉMA KOPERNIK

SUZANNE

ODESSA | 21 – 25 AVRIL | THÉÂTRE VERT
IVANO-FRANKIVSK | 21 – 25 AVRIL | CINÉMA LUMIÈRE
KIEV | 22 – 26 AVRIL | CINÉMA KIEV
BERDYTCHIV | 23 – 25 AVRIL | CINÉMA MARIO

PIERROT LE FOU

CÉSAR ET ROSALIE

Date de sortie : 18 décembre
2013 (1h 34min)
De Katell Quillévéré
Avec Sara Forestier, François
Damiens, Adèle Haenel
Genre : Drame
Film français

(version restaurée)
Date de sortie : 5 novembre 1965
(1h 55min)
De Jean-Luc Godard
Avec Jean-Paul Belmondo, Anna
Karina, Samuel Fuller
Genres : Drame, Policier, Comédie
Film français, italien, américain

Date de sortie : 11 octobre 1972
(1h 50min)
De Claude Sautet
Avec Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey
Genres : Comédie dramatique,
Romance
Film français, italien, allemand

César de la meilleure actrice
dans un second rôle : Adèle
Haenel (2014)

Ferdinand Griffon vit avec
sa femme et ses enfants. Il
est un peu désabusé car il
vient de perdre son emploi
à la télévision. Un soir, alors
qu’il revient d’une désolante
soirée mondaine chez ses
beaux-parents, il se rend
compte que la baby-sitter
qui était venue garder ses
enfants est un ancien flirt,
Marianne. Il décide de tout
quitter et de partir avec elle
vers le sud de la France...

Rosalie vit depuis quelque
temps avec César, vendeur
en métaux de récupération.
Le jour du remariage de sa
mère, elle retrouve un ami
d’autrefois, David. Celui-ci,
au cours de la réception
qui suit, avoue à César qu’il
aime encore Rosalie. À partir de ce moment, César fait
tout pour éloigner David,
mais il irrite si profondément Rosalie que celle-ci
part vivre auprès de David.
César n’abandonne pas
pour autant la partie et rejoint le couple sur la côte.
Lequel des deux Rosalie
aime-t-elle vraiment ?

Le récit d’un destin. Celui
de Suzanne et des siens.
Les liens qui les unissent,
les retiennent et l’amour
qu’elle poursuit jusqu’à tout
abandonner derrière elle…

22

PRINTEMPS FRANÇAIS EN UKRAINE 2017

РЕТРОСПЕКТИВА «ЛЯМУР ТУЖУР»
Фільми мовою оригіналу з українськими субтирами
РІВНЕ | 3 – 28 КВІТНЯ | КІНОКЛУБ НУВГП
ХАРКІВ | 9 – 13 КВІТНЯ | КІНОТЕАТР «БОММЕР»
ЗАПОРІЖЖЯ | 9 КВІТНЯ – 7 ТРАВНЯ | КІНОКЛУБ «СХОДЖЕННЯ»
ДНІПРО | 11 – 25 КВІТНЯ | ГАЛЕРЕЯ «АРТСВІТ»
ЛЬВІВ | 20 – 26 КВІТНЯ | КІНОТЕАТР КОПЕРНІК

ОДЕСА | 21 – 25 КВІТНЯ | ЗЕЛЕНИЙ ТЕАТР
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 21 – 25 КВІТНЯ | КІНОТЕАТР «ЛЮМ’ЄР»
КИЇВ | 22 – 26 КВІТНЯ | КІНОТЕАТР «КИЇВ»
БЕРДИЧІВ | 23 – 25 КВІТНЯ | КІНОТЕАТР «MARIO»

СЮЗАННА

БЕЗТЯМНИЙ П’ЄР

Вихід у прокат: 18 грудня 2013
(1 год. 34 хв)
Режисер Катель Кійевере
В ролях: Сара Форестьє,
Франсуа Дамьєнс, Адель Енель
Жанр: Драма
Країна: Франція

(відреставрована версія)
Вихід у прокат: 5 листопада
1965 (1 год. 55 хв)
Режисер Жан-Люк Годар
В ролях: Жан-Поль Бельмондо,
Анна Каріна, Самюель Фюллер
Жанр: Драма, поліцейський, комедія
Країна: Франція, Італія, США

Премія Сезар за найкращу
жіночу роль другого плану
(Адель Енель)

Фердинан Грифон живе зі
своєю дружиною та дітьми.
Він трохи розчарований, бо
бо втратив свою роботу на
телебаченні. Одного разу,
повертаючись з тяжкого
світського вечора від батьків його дружини, він виявляє, що няня, яка доглядає
дітей – його колишнє захоплення. Він вирішує залишити все і поїхати з нею на
південь Франції, в грандіозну подорож, у якій буде все:
незаконний продаж зброї,
політичні заколоти, несподівані зустрічі, ідиличне
єднання з природою та любовні страждання.

Історія про долю Сюзанни
та її близьких. Зв’язки, що
їх поєднали та тримають.
Сюзанна закохується та
прагне слідувати за своїм
коханням до останнього...

СЕЗАР І РОЗАЛІ

Вихід у прокат: 11 жовтня 1972
(1 год. 50 хв)
Режисер Клод Соте
В ролях: Ів Монтан, Ромі
Шнайдер, Самі Фре
Жанр: Драматичноромантична комедія
Країна: Франція, Італія,
Німеччина

Розалі віднедавна живе з
Сезаром, продавцем металобрухту. В день другого
одруження своєї матері,
Розалі зустрічає колишнього друга Давіда. Останній
під час свята зізнається
Сезару, що він все ще любить Розалі. З цього моменту Сезар робить все,
щоб віддалити Давіда, але
це настільки дратує Розалі,
що вона їде жити з Давідом. Сезар не опускає руки
і приєднується до пари на
узбережжі. Кого з них Розалі дійсно кохає?
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R É T R O S P E C T I V E « L’ A M O U R T O U J O U R S »
Tous les films sont présentés en version originale avec des sous-titres en ukrainien
RIVNÉ | 3 – 28 AVRIL | CINÉCLUB UNIVERSITÉ NUVGP
KHARKIV | 9 – 13 AVRIL | CINÉMA BOMMER
ZAPORIJIA | 9 AVRIL – 7 MAI | CINÉCLUB SKHODZHENNIA
DNIPRO | 11 – 25 AVRIL | CENTRE ARTSVIT
LVIV | 20 – 26 AVRIL | CINÉMA KOPERNIK

LA BELLE SAISON

ODESSA | 21 – 25 AVRIL | THÉÂTRE VERT
IVANO-FRANKIVSK | 21 – 25 AVRIL | CINÉMA LUMIÈRE
KIEV | 22 – 26 AVRIL | CINÉMA KIEV
BERDYTCHIV | 23 – 25 AVRIL | CINÉMA MARIO

CONTE D’ÉTÉ

Date de sortie : 19 août 2015
(1h 46min)
De Catherine Corsini
Avec Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky
Genres : Drame, Romance
Film franco-belge

Date de sortie : 5 juin 1996
(1h 53min)
De Eric Rohmer
Avec Melvil Poupaud, Amanda
Langlet, Gwenaëlle Simon
Genre : Romance
Film français

Mention spéciale du jury –
Section Sunny Bunny au Festival
International du Film de Kiev
Molodist (Ukraine, 2016)

Gaspard attend Léna à Dinard, pendant les vacances
d’été. Il rencontre Margot,
une étudiante en ethnologie qui travaille comme
serveuse dans un restaurant pour gagner un peu
d’argent. Il fait la connaissance de Solène au cours
d’une soirée où Margot
l’entraîne, Léna arrive enfin
à Dinard... Entre les trois, le
cœur de Gaspard balance-til vraiment ?

1971, Delphine a 23 ans. Fille
de paysan, elle part à Paris
pour gagner son indépendance financière ; elle se rêve
à la tête de sa propre exploitation, un projet impensable à
l’époque pour une femme.
Carole est parisienne. Elle a 35
ans. En couple avec Manuel,
elle vit activement les débuts
du féminisme. Lorsque Delphine et Carole se rencontrent,
leur histoire d’amour fait basculer leur vie…

24

PRINTEMPS FRANÇAIS EN UKRAINE 2017

РЕТРОСПЕКТИВА «ЛЯМУР ТУЖУР»
Фільми мовою оригіналу з українськими субтирами
РІВНЕ | 3 – 28 КВІТНЯ | КІНОКЛУБ НУВГП
ХАРКІВ | 9 – 13 КВІТНЯ | КІНОТЕАТР «БОММЕР»
ЗАПОРІЖЖЯ | 9 КВІТНЯ – 7 ТРАВНЯ | КІНОКЛУБ «СХОДЖЕННЯ»
ДНІПРО | 11 – 25 КВІТНЯ | ГАЛЕРЕЯ «АРТСВІТ»
ЛЬВІВ | 20 – 26 КВІТНЯ | КІНОТЕАТР КОПЕРНІК

ОДЕСА | 21 – 25 КВІТНЯ | ЗЕЛЕНИЙ ТЕАТР
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 21 – 25 КВІТНЯ | КІНОТЕАТР «ЛЮМ’ЄР»
КИЇВ | 22 – 26 КВІТНЯ | КІНОТЕАТР «КИЇВ»
БЕРДИЧІВ | 23 – 25 КВІТНЯ | КІНОТЕАТР «MARIO»

ЧАС ОДКРОВЕНЬ

ЛІТНЯ КАЗКА

Спеціальна відзнака журі в рамках
програми Sunny Bunny Київського
Міжнародного кінофестивалю
«Молодість» (2016)

У Динарі під час літніх
канікул Гаспар чекає на
Лену. Він знайомиться з
Марго, студенткою з етнографії, яка працює офіціанткою в ресторані, щоб
заробити трохи грошей.
Одного вечора Марго
веде Гаспара на вечірку,
де він зустрічає Солєн. І,
нарешті, Лена прибуває в
Динар...Чи дійсно серце
Гаспара розривається між
трьома дівчатами?

Вихід у прокат: 19 серпня 2015
(1 год. 46 хв)
Режисер Катрін Корсіні
В ролях: Сесіль де Франс, Ізя
Іжлен, Ноемі Львовські
Жанр: Драма, романс
Країна: Франція, Бельгія

1971 рік, Дельфін виповнюється 23 роки. Після життя в
селі, вона вирушає до Парижа, щоб самостійно заробляти на життя; вона мріє очолити власне підприємство, що в
той час неймовірно для жінки. Кароль – парижанка. Їй
35 років. Вона зустрічається
з Мануелем та бере активну
участь у зародженні фемінізму. Коли Дельфін і Кароль
зустрічаються, їхня історія кохання різко все змінює...

Вихід у прокат: 5 червня 1996
(1 год. 53 хв)
Режисер Ерік Ромер
В ролях: Мельвіль Пупо, Аманда
Лангле, Гвенаель Сімон
Жанр: Романтична драма
Країна: Франція

ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017
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L E P R I N T E M P S F R A N Ç A I S P O U R L E S E N FA N T S
Tous les films sont présentés en version originale avec des sous-titres en ukrainien

ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА – ДІТЯМ!
Фільми мовою оригіналу з українськими субтирами

KIEV | 20 – 25 AVRIL | CINÉMAS PROMIN, FAKEL, START

КИЇВ | 20 – 25 КВІТНЯ | КІНОТЕАТРИ «ПРОМІНЬ», «ФАКЕЛ», «СТАРТ»

Une sélection de 5 magnifiques films d’animation français, présentés en exclusivité à
Kiev, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands !

Підбірка з 5-ти чудових французьких анімаційних фільмів, представлених тільки у
Києві, на радість малечі та дорослим!

MA VIE DE COURGETTE
CINÉMA FAKEL
Date de sortie : 19 octobre 2016 (1h 06min)
De Claude Barras
César de la meilleure adaptation (2017)
César du meilleur film d'animation (2017)
Nomination à l’Oscar du meilleur film d’animation (2017)
LES CONTES DE LA NUIT
Date de sortie : 20 juillet 2011 (1h 24min)
De Michel Ocelot
LE TABLEAU
Date de sortie : 23 novembre 2011 (1h 16min)
De Jean-François Laguionie
U
Date de sortie : 11 octobre 2006 (1h 15min)
De Serge Elissalde
UNE VIE DE CHAT
Date de sortie : 15 décembre 2010 (1h 10min)
De Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
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ЖИТТЯ КАБАЧКА
КІНОТЕАТР «ФАКЕЛ»
Дата виходу: 19 жовтня 2016 (1 год. 06 хв.)
Режисер: Клод Баррас
Сезар за кращий адаптований сценарній (2017)
Сезар за кращий анімаційний фільм (2017)
Номінація на Оскар за кращий анімаційний фільм (2017)
КАЗКИ НА НІЧ
Дата виходу : 20 липня 2011 (1 год. 24 хв.)
Режисер: Мішель Осло
КАРТИНА
Дата виходу : 23 листопада 2011 (1 год. 16 хв.)
Режисер: Жан-Франсуа Лагіоні
Ю
Дата виходу : 11 жовтня 2006 (1 год. 15 хв.)
Режисер: Серж Елісальд
ЖИТТЯ КОТА
Дата виходу : 15 грудня 2010 (1 год. 10 хв.)
Режисер: Жан-Лу Фелічіолі, Ален Ганьоль

ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017
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LES LONGUES NUITS DU COURT MÉTRAGE
Tous les films sont présentés en version originale avec des sous-titres en ukrainien

ДОВГІ НОЧІ КОРОТКОГО МЕТРА
Фільми мовою оригіналу з українськими субтирами

BERDYTCHIV | DNIPRO | IVANO-FRANKIVSK | KHARKIV | KHERSON | KRYVIY RIG | KIEV | LVIV | MYKOLAЇV
ODESSA | OUZHGOROD | RIVNÉ | SOUMY | TCHERNIGIV | TERNOPIL | VINNYTSYA | ZAPORIJIA

БЕРДИЧІВ | ВІННИЦЯ | ДНІПРО | ЗАПОРІЖЖЯ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | КИЇВ | КРИВИЙ РІГ | ЛЬВІВ
МИКОЛАЇВ | ОДЕСА | РІВНЕ | СУМИ | ТЕРНОПІЛЬ | УЖГОРОД | ХАРКІВ | ХЕРСОН | ЧЕРНІГІВ

Le programme des Longues Nuits du court métrage propose, pendant six heures de projection,
le meilleur des toutes dernières productions françaises. Il présente un florilège de films qui ont
été sélectionnés dans les plus grands festivals (Cannes, Clermont-Ferrand, Annecy…) et dont
certains ont reçu des prix prestigieux (César 2017 du meilleur court métrage d’animation, Cristal
du meilleur court métrage d’animation du festival d’Annecy 2016, Prix de la presse internationale
et prix du public de MyFrenchFilmFestival 2017).

Програма Ночей короткого метра пропонує протягом шести годин переглянути найкраще з
останніх французьких кіноновинок. Вона пропонує підбірку фільмів, які були представлені на
найбільших фестивалях (Канни, Клермон-Ферран, Аннсі…), деякі з них отримали престижні
призи (Сезар у 2017 за найкращий короткометражний фільм, Крістал за найкращий короткометражний анімаційний фільм на фестивалі Аннсі у 2016, приз Міжнародної преси і приз глядацьких симпатій MyFrenchFilmFestival 2017).

PROGRAMME 1

CELUI QUI A DEUX ÂMES (César 2017 du meilleur court métrage d’animation) –
LA CONVENTION DE GENÈVE (Prix de la presse internationale, MFFF 2017) – LA BALLERINE –
GOLIATH (Prix Unifrance Festival Tous Courts 2016) – LES PIONNIERS – D’APRÈS UNE
HISTOIRE VRAIE

PROGRAMME 2

PREMIERE SÉANCE (Prix du rire Festival de Clermont-Ferrand 2017) – THE REFLECTION
OF POWER (Mentions spéciales du jury des Festivals de Clermont-Ferrand 2017 et d’Annecy
2016) – QUI N’A PAS SA PART D’OMBRE – LA RENTRÉE DES CLASSES (Prix du public MFFF
2017) – MARGINAUX – SABINE

PROGRAMME 3

PEOPLE ARE STRANGE (Prix du public festival de Prague 2016) – UN TÊTE DISPARAÎT
(Cristal du meilleur court métrage du Festival d’Annecy 2016) – ROCAMBOLESQUE (Prix de
la meilleure comédie du Festival de Rhode Island 2016) – LA VOIX DU PÈRE – PANTHÉON
DISCOUNT (Prix du public au Festival de Clermont-Ferrand 2017)

PROGRAMME 4

CROCODILE – ALICE – COLOCATAIRES (Prix de la meilleure réalisation du Festival de
Téhéran 2016) – LA LAINE SUR LE DOS – LA GÊNE ÉTHIQUE – LA POLITESSE DES ANGES
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ПРОГРАМА 1

ТОЙ, ХТО МАЄ ДВІ ДУШІ (Сезар у 2017 за найкращу короткометражну анімаційну стрічку) –
ЖЕНЕВСЬКА КОНВЕНЦІЯ (Вибір глядацьких симпатій Міжнародної преси, MFFF
2017) – БАЛЕРИНА – ГОЛІАФ (Приз Unifrance Festival Tous Courts 2016) – ПІОНЕРИ –
ЗАСНОВАНО НА ПРАВДИВІЙ ІСТОРІЇ

ПРОГРАМА 2

ПЕРШИЙ СЕАНС (Приз за сміх на фестивалі у Клермон-Феррані 2017) – THE REFLECTION
OF POWER (Спеціальний вибір журі на фестивалях у Клермон-Феррані 2017 і у Аннесі
2016) – ХТО НЕ БЕЗ ГРІХА – ПЕРШЕ ВЕРЕСНЯ (Приз глядацьких симпатій MFFF 2017) –
МАРГІНАЛИ – САБІНА

ПРОГРАМА 3

PEOPLE ARE STRANGE (Приз глядацьких симпатій фестивалю у Празі 2016) – ГОЛОВА
ЗНИКАЄ (Кристал за кращий короткометражний фільм на фестивалі Аннесі 2016) –
РОКАМБОЛІАДА (Приз за кращу комедію на фестивалі Род Айленд 2016) – ГОЛОС БАТЬКА –
ПАНТЕОН ДИСКОНТ (Приз глядацьких симпатій на фестивалі у Клермон-Феррані 2017)

ПРОГРАМА 4

КРОКОДИЛ – АЛІСА – СПІВМЕШКАНЦІ (Приз за кращу постановку на кінофестивалі у
Тегерані 2016) – ШЕРСТЬ НА СПИНІ – LA GÊNE ÉTHIQUE – МИЛІСТЬ АНГЕЛІВ
ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017
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Camiile De Cussac

Agathe Sorlet

LES NOUVEAUX
ILLUSTRATEURS
FRANÇAIS

A

près avoir été élevée au rang
d’art au XIXe siècle grâce notamment à des artistes comme Paul
Gavarni, J.J. Grandville, et surtout Gustave Doré, dont les illustrations des
Fables de La Fontaine, les Contes de
Perrault, ou le Don Quichotte de Miguel
de Cervantès ont fait date, l’illustration
est tombée peu à peu en désuétude au
cours du XXe siècle, remplacée par la
photographie sans pour autant totalement disparaître.
Elle connaît aujourd’hui une véritable
renaissance. De nouveaux illustrateurs
et graphistes, utilisant des techniques
variées de dessin et de graphisme
(tampons, encre sur papier, colorisa-
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ODESSA | 7 – 21 AVRIL
MUSÉE D’ART MODERNE
LVIV | 26 AVRIL – 10 MAI
MUSÉE DES IDÉES

tion numérique, collage numérique,
etc.), sont apparus en France depuis
une quinzaine d’années.
L’exposition, établie par l’Illustre boutique et composée de trente-quatre
œuvres, permet d’appréhender la
créativité débordante de vingt jeunes
illustratrices et illustrateurs français
qui portent haut les couleurs de la
France à l’étranger.

«НОВІ ФРАНЦУЗЬКІ
ІЛЮСТРАТОРИ»

П

ісля того, як ілюстрація стала
сприйматися як мистецтво у XIX
столітті, завдяки таким митцям,
як Поль Гаварні, Ж.Ж Гранвіль і особливо Гюстав Доре, ілюстрації яких до
«Байок» Ла Фонтена, «Казок» Перро
чи «Дон Кіхота» Мігеля Сервантеса
започаткували цей вид мистецтва.
Ілюстрація поступово все менше і
менше розвивалась у XX столітті, поступаючись місцем фотографії, хоча
остаточно не зникла.

ОДЕСА | 7 – 21 КВІТНЯ
МУЗЕЙ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
ЛЬВІВ | 26 КВІТНЯ – 10 ТРАВНЯ
МУЗЕЙ ІДЕЙ

номанітні техніки малюнку та графіки
(офорти, туш, цифрові колажі та обробки тощо).
Створена Illustre Boutique виставка
складається з 34 ілюстрацій, що дозволять оцінити креативні таланти
французьких ілюстраторів, які високо
несуть прапор Франції за кордоном.

На сьогодні ілюстрація переживає
справжнє відродження. Протягом
останньої чветрі століття у Франції
з’явилось багато нових ілюстраторів
та графіків, що використовують різФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017
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ANGES FLOTTANTS
DES PRAIRIES
PHOTOGRAPHIES
DE THIERRY MALFATTO

I

KIEV | À PARTIR DU 11 AVRIL
MÉTRO ZOLOTI VOROTA
AGENCE UKRSIBBANK BNP PARIBAS
GROUP RUE VOLODYMYRSKA

nstallé depuis 3 ans à Kiev, Thierry
Malfatto organise sa vie de photographe entre le photoreportage et
des créations artistiques plus personnelles.

Par la technique de la macro photographie, il attire l’attention sur la fleur
elle-même et permet la découverte
d’un monde inconnu d’une incroyable
beauté et complexité.

Il transmet par l’image, à la manière
d’un journal intime, ses découvertes,
ses rencontres, ses engouements, avec
l’idée de montrer le beau et le positif en
toute chose.

Au-delà de l’adhésion esthétique, l’artiste engage, par son choix photographique, à porter attention à la nature,
fragile et éphémère, et s’interroger
sur le statut même de l’homme « infiniment éloigné de comprendre les extrêmes ».

Il fait le choix, dans la série intitulée
Anges flottants des prairies, de s’intéresser aux fleurs dans leur milieu naturel, celui des jardins botaniques de la
ville de Kiev.
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« Une fleur coupée est un être qui
meurt, une photo est intemporelle. »
Thierry Malfatto

«ЯНГОЛИ У ДОЛИНАХ»
ФОТОГРАФІЇ ТЬЄРРІ
МАЛЬФАТТО

Т

ьєррі Мальфатто живе та працює
у Києві протягом останніх трьох
років, він вдало поєднує роботу
фоторепортера з особистими мистецькими проектами.
Він передає через образ, у стилі особистого щоденника, свої відкриття,
зустрічі, захоплення, маючи на меті
показати красу і позитив у кожній речі.
Фотограф створив серію робіт під назвою «Янголи у долинах», зацікавившись квітами у їхньому природному
середовищі: у ботанічних садах Києва.

КИЇВ | З 11 КВІТНЯ
СТАНЦІЯ МЕТРО «ЗОЛОТІ ВОРОТА»
ВІДДІЛЕННЯ UKRSIBBANK BNP PARIBAS
GROUP НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ

ти для себе невідомий світ нереальної краси та складності.
Окрім естетичної привабливості, художник своїм фотографічним вибором привертає увагу до тендітності
та ефемерності природи та до постаті
людини, «нескінченно далекої від розуміння крайнощів».
«Зрізана квітка – це вмираюча істота,
фото – безсмертне.» Тьєррі Мальфатто

Макро-зйомкою він привертає увагу
до квітки як такої та дозволяє відкриФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017
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ELLE. PORTRAIT
OLFACTIF DE LA FEMME
UKRAINIENNE PAR DES
PARFUMEURS FRANÇAIS

Projet de parfum büro (Kiev)
et de Jeroboam Parfum (Paris)

L

a Galerie parfum büro ouvre une
exposition consacrée au rôle de la
femme dans l’art ukrainien. Photographies, textes, œuvres artistiques,
objets d’art permettent de mieux comprendre ces femmes qui créent et
celles qui inspirent et de mieux cerner
leur contribution à l’art au cours des
siècles.
Une deuxième salle d’exposition propose une installation interactive sur les
Kiéviennes et le rôle des parfums dans
leur vie.
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KIEV | 14 AVRIL – 15 JUILLET
GALERIE PARFUM BÜRO

Et enfin, toutes et tous peuvent participer au projet ELLE et aider les parfumeurs français de la maison Jeroboam
à mieux comprendre l’essence de la
femme ukrainienne moderne. Chacun
pourra remplir un questionnaire sur
les femmes ukrainiennes. Les experts
en tireront les qualités essentielles de
l’Ukrainienne et dresseront son portrait olfactif sous forme d’un parfum :
ELLE qui sera présenté en automne.

«ВОНА». ОЛЬФАКТОРНИЙ
ПОРТРЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ
ОЧИМА ФРАНЦУЗЬКИХ
ПАРФУМЕРІВ

Проект parfum büro (Київ)
та Jeroboam (Paris)

У

Галереї parfum büro відкриється
виставка, присвячена ролі жінки
в українському мистецтві.
Фотографії, тексти, художні твори, артефакти, які дозволять краще зрозуміти жінок, які творять і надихають, і
їхній внесок в українське мистецтво
протягом століть.

КИЇВ | 14 КВІТНЯ – 15 ЛИПНЯ
ГАЛЕРЕЯ PARFUM BÜRO

допомогти французьким парфумерам
дому Jeroboam збагнути суть сучасної
української жінки. Кожен зможе пройти тест та висловити свої ідеї про те,
якою є українська жінка. Спеціалісти
виділять домінуючі якості українки і
створять завдяки цьому її ольфакторний портрет – парфум ВОНА, який буде
презентовано восени.

В другому залі галереї буде представлена інтерактивна інсталяція про киянок та роль ароматів у їхньому житті.
І врешті-решт будь-хто з охочих зможе долучитись до проекту ВОНА та
ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017
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SÈVES
PEINTURES
D’ANNE MORGANN
LE MEUR

S

ÈVES est un cycle de peintures
consacrées à la beauté de la nature. Sur chacune d’elles, les éléments : le végétal, le minéral et l’eau se
répondent dans une profonde unité et
respectent la sérénité de l’espace vide.
Tout comme dans l’Ikebana, l’art japonais traditionnel basé sur la composition florale, la sobriété de l’agencement
est essentielle, l’importance est donnée autant aux lignes pures des tiges,
des feuilles et des branches qu’à la
fleur elle-même.
Cette simplicité rigoureuse, cette cristallisation esthétique, éveille une profonde réceptivité aux manifestations du
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KIEV | 22 AVRIL – 6 MAI
GALERIE ART 14

vivant, à l’âme du végétal et, sans trop
en dire, fait jaillir la pensée sereine et
engage à la conversation intime.
Comme pour échapper aux pressions
du monde matériel, SÈVES met en
scène un végétal citadin où l’harmonie
calme est dominée par l’impertinence
de la vie.

«SÈVES/ЖИВИЦЯ»
ЖИВОПИС
АНН МОРГАНН ЛЕ МЬОР

«Ж

ивиця» – це цикл картин, присвячених красі
природи. На кожній з
них є такі складові, як рослинність,
вода та мінерали, які перегукуються
між собою в глибокій єдності і поважають спокій вільного простору.
Все як в «ікебані» – традиційному
японському мистецтві, що базується
на створенні квіткових композицій та
важливості раціонального розташування, коли однакове значення надається як квітці, так і тонким лініям
стебла, листкам, гілкам.

КИЇВ | 22 КВІТНЯ – 6 ТРАВНЯ
ГАЛЕРЕЯ ART14

Ця сувора простота, естетична кристалізація викликає зворушливу чутливість до проявів живого, до рослинної душі, породжує безтурботні думки і
спонукає до душевної бесіди.
Щоб спробувати позбутися тиску матеріального світу, виставка «Живиця» відкриває міську рослинність, де
спокійна гармонія домінує над зухвалістю життя.
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MUSIQUE
МУЗ И КА
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BENJAMIN FAUGLOIRE
PROJECT

L

e trio de Benjamin Faugloire a fêté
l’an passé son dixième anniversaire.
On pouvait s’imaginer que c’était là
un âge canonique et que le disque The
Diving, paru en 2012, constituerait le
dernier épisode de sa discographie.
Pourtant, il n’en est rien. Birth, sorti
en 2016, montre que le pianiste Benjamin Faugloire et ses fidèles complices, Denis Frangulian (contrebasse)
et Jérôme Mouriez (batterie), sont au
sommet de leur forme et que leur
complicité, dans la vie et sur scène,
n’a jamais été aussi grande.
Si le piano joue un rôle central, les autres
instruments ne sont pas pour autant lais-
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KIEV | 5 AVRIL
SENTRUM

sés pour compte. La contrebasse énonce
les mélodies ou les reprend en contrechant du piano dans un jeu d’équilibre
subtil. Quant à la batterie, elle porte avec
fermeté des constructions rythmiques,
robustes et épurées.
Le jeu du trio tout en harmonie est au
service d’une histoire comme aime les
raconter Benjamin Faugloire. L’histoire
de la vie de tout à chacun, faite de moments heureux et forts et d’autres, désespérés et violents. Le récit, entre finesse
et brutalité, est ancré dans le rock façon
Portishead et le jazz de Bill Evans.
Un concert exceptionnel pour un grand
moment de musique et de communion !

BENJAMIN FAUGLOIRE
PROJECT

М

инулого року учасники Тріо
Бенжамена Фоглуара відсвяткували десятиріччя гурту.
Можна було б уявити, що прийшов час
зупинитися, а диск The Diving, який
вийшов у 2012 році, став би останнім у
їхній дискографії.
Проте це не так. Диск Birth, який вийшов
у 2016 році, доводить, що піаніст Бенжамен Фоглуар та його вірні товариші Дені
Франгуліан (контрабас) та Жером Мурієз
(ударні) знаходяться у чудовій музичній
формі, а їхня дружба у житті і на сцені ще
не була настільки міцною.
Навіть якщо фортепіано виконує головну партію, інші інструменти не зали-

КИЇВ | 5 КВІТНЯ
SENTRUM

шаються осторонь. Контрабас починає
мелодію або підхоплює після фортепіано у вишуканій тонкій рівновазі.
А ударні міцно тримають ритмічні чіткі
музичні конструкції.
Гра тріо гармонійно презентує історії,
які любить розповідати Бенжамен
Фоглуар. Історії життя всіх і кожного.
Життя, сповненого як щасливих та
сильних, так і важких та жорстоких моментів. Оповідь на межі витонченості
і брутальності, в якій помітні впливи
рок-музики Portishead та джазу Білла
Еванса. Винятковий концерт, чудова
нагода отримати музичну насолоду та
провести вечір у гарній компанії!

ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017

43

CONCERT DE RICHARD
GALLIANO ET SON
NEW MUSETTE QUARTET

N

on, le genre musical du musette
n’est pas ringard ! Il est vrai qu’il
s’agit d’une tradition bien française
qui semblait ne jamais devoir connaître de renouveau. Pourtant, l’accordéon
fait un retour en force, notamment dans
la musique de jazz. Et parmi les accordéonistes actuels, Richard Galliano est
assurément celui chez qui se manifeste
le plus de virtuosité.
Depuis la mort d’Astor Piazzolla, il est
devenu le compositeur le plus influent
dans le domaine de l’accordéon moderne. Musicien français aux origines
italiennes, il s’impose véritablement
en figure emblématique du mouvement modernisateur de la musette, la
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KIEV | 6 AVRIL | CLUB CARRIBEAN

réponse française au tango argentin en
quelque sorte.
Débutant l’accordéon dès son plus
jeune âge, Galliano a commencé
par l’improvisation et l’adaptation de
l’accordéon au jazz, en s’inspirant des
sessions Birth of the Cool de Miles Davis et du hard bop de Max Roach et
de Clifford Brown. Sous ses doigts,
l’instrument, souvent entaché de préjugés, révèle une noblesse et une richesse
extraordinaires. Son disque-manifeste
« New Musette » lui avait valu de recevoir
le prix Django-Reinhardt de l’Académie
du Jazz. Depuis, son quatuor enchante le
public. Ce sera bien évidemment le cas à
Kiev pour ce concert exceptionnel.

КОНЦЕРТ РІШАРА
ГАЛЬЯНО ТА ЙОГО
NEW MUSETTE QUARTET

Н

КИЇВ | 6 КВІТНЯ | CARRIBEAN CLUB

і, музичний жанр «мюзетт» не
є старомодним! Йдеться дійсно
про дуже французьку традицію,
яка, здавалось, ніколи не зазнавала
змін. Проте, акордеон впевнено розвивається, особливо у джазовій музиці. Поміж сучасних акордеоністів
Рішар Гальяно, напевно, є найвіртуознішим виконавцем.

Починаючи грати на акордеоні з самого раннього віку, Гальяно почав з
імпровізацї та адаптації акордеона до
джазу, надихаючись виконанням Birth
of the Cool Майлза Девіса, хард бопом
Макса Роуча та Кліффорда Брауна. В
його руках інструмент, затаврований
стереотипами, виявляє надзвичайні
витонченість та багатство.

З моменту смерті Астора П’яццоли,
він став найвпливовішим композитором в області сучасного акордеона.
Французький музикант італійського
походження став емблематичною постаттю у процесі оновлення мюзетт,
така собі французька відповідь аргентинському танго.

Його диск-маніфест «New Musette»
приніс йому приз ім. Джанго Рейнхарда від Академії Джаза.
З того моменту його квартет зачаровує публіку. Так само станеться і на
винятковому концерті в Києві.

ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017

45
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© M.Lopez

MUSIQUE ACTUELLE
GUILLAUME LOPEZ
TRIO

KIEV | 18 AVRIL | MASTER KLASS
LVIV | 20 AVRIL | LVIVSKA KOPALNIA KAVY
RIVNÉ | 21 AVRIL | BLUES AND JAZZ BAR
IVANO-FRANKIVSK | 22 AVRIL | PANORAMA PUB

Avec le soutien de la Ville de Toulouse

D

epuis ses débuts en 2001, Guillaume Lopez, chanteur et polyinstrumentiste, mêle la musique
traditionnelle du pays d’Oc, la musique andalouse de ses origines et la
chanson française. Artiste ouvert au
monde, entouré de musiciens reconnus du monde du jazz, de la musique
du monde et de la musique actuelle, le
chanteur toulousain enrichit ses compositions à chacune de ses rencontres.
Le trio offre un véritable voyage musical
et poétique, un moment de complicité
incomparable. La voix unique de Guil-
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СУЧАСНА МУЗИКА
ТРІО ГІЙОМ ЛОПЕЗ
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laume Lopez, ses flûtes vagabondes,
le groove de Cyrille Brotto, s’allient à
la finesse du jeu de Camille Raibaud
et cela donne une explosion de saveurs
musicales où se répondent les styles
aussi divers que world, trad., jazz.
Un cocktail ensoleillé entre musiques
traditionnelles et chanson française !
Guillaume Lopez :
chant, flûtes, cornemuse
Cyrille Brotto :
аccordéon diatonique, tustafòna
Camille Raibaud :
violon, bouzouki, chant
Nicolas Panek : son

КИЇВ | 18 КВІТНЯ | МАЙСТЕР КЛАС
ЛЬВІВ | 20 КВІТНЯ | ЛЬВІВСЬКА КОПАЛЬНЯ КАВИ
РІВНЕ | 21 КВІТНЯ | BLUES AND JAZZ BAR
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 22 КВІТНЯ | PANORAMA PUB

За підтримки Мерії міста Тулуза

Н

а початку творчої кар’єри в
2001 році Гійом Лопез, співак і
мультиінструменталіст, змішує
традиційну музику Окситанії, музику
Андалузії, звідки він родом, і французьку пісню. Цей виконавець відкритий
для світу, він співпрацює з відомими
музикантами зі світу джазу, світової та
сучасної музики. Тулузький співак щоразу збагачує та вдосконалює свої композиції.
Тріо пропонує музично-поетичну подорож, момент незрівнянної взаємодії між учасниками гурту. Унікальний

голос Гійома Лопеза, його мандрівні
флейти, ритм Сиріля Бротто чудово
поєднуються з вишуканістю гри Камійя Ребо. Такий союз дає вибух музичних смаків, у яких відгукуються різні
стилі світу, зокрема джаз та традиційна музика.
Сонячний коктейль традиційної музики та французького шансону!
Гійом Лопез:
вокал, флейта, волинка
Сиріль Бротто:
діатонічний акордеон, tustafòna
Камій Ребо:
скрипка, бузукі, вокал
Ніколя Панек: звук
ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017
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CONCERT D’ANAÏS CONSTANS
(SOPRANO) ET DE NINO
PAVLENICHVILI (PIANO)
avec le concours des chanteurs
du Théâtre National d’opérette

Avec le soutien de la Mairie de Toulouse, de la Mairie de Kiev et du Théâtre National d’opérette

«U

ne voix, saine et ronde »
« Un beau legato, un parfait contrôle du souffle. […]
une musicalité et une sensibilité touchantes. »
« Les ressources vocales et musicales
de cette sympathique artiste devraient
lui permettre de se forger et d’étendre
un large répertoire, dans lequel Mozart
a toute sa place. »
« Le timbre est affirmé, la projection impressionne par son ampleur,
l’homogénéité des registres s’avère
aussi parfaite que son sens de la dy-
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KIEV | 19 AVRIL
SALLE D’APPARAT
DE LA MAIRIE DE KIEV

namique. Son art ne se cantonne
pourtant pas dans une sorte de perfection vocale. Sa parfaite diction (en italien comme en allemand), la longueur
de son souffle, son sens des nuances
lui permettent d’habiter les rôles.»
« Scintillant au-dessus de la partition
comme les étoiles au-dessus des remparts, sa voix nous procure un vrai moment de grâce. »
Les critiques sont unanimes. L’enfant
de Toulouse, la belle et jeune Anaïs
Constans, est une soprano hors du
commun. Ce concert, donné avec
les chanteurs du Théâtre national
d’opérette, est exceptionnel et à ne
manquer sous aucun prétexte !

КОНЦЕРТ АНАЇС КОНСТАНС
(СОПРАНО) ТА НІНО ПАВЛЕНІШВІЛІ
(ФОРТЕПІАНО)
За участі вокалістів Київського
національного академічного театру оперети

За підтримки Мерії міста Тулуза,
Київської міської державної адміністрації та Київського національного
академічного театру оперети

«С

вітлий і приємний голос »
«Гарне легато, досконалий
контроль дихання. [...] музичність і зворушлива чутливість.»
«Вокальні та музичні можливості цієї
чудової артистки повинні дозволити
їй стати визнаною співачкою та розширити без того вже великий репертуар, в якому важливе місце займає
Моцарт.»
«Стійкий тембр, сила звучання вражають своїм масштабом, гармонійДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

КИЇВ | 19 КВІТНЯ
КОЛОННА ЗАЛА КМДА

ність регістрів виявляється настільки
ж досконалою, як і почуття динаміки.
Але її мистецтво не обмежується лише
вокальною майстерністю. Її досконала
дикція (як італійською, так і німецькою), тривалість її подиху, відчуття
деталей дозволяють їй вживатися в
ролі.»
«Сяє над партитурами, як зірка на небі,
її голос дає нам істинне задоволення.»
Критики одностайні. Дитя Тулузи, гарна і молода Анаїс Констанс з надзвичайним сопрано. Цей концерт, який
буде виконуватися з солістами Київського національного академічного
театру оперети, не можна пропустити
за жодної умови!
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LA MAGIE DU SAXOPHONE
TOURNÉE DE CLAUDE DELANGLE
(SAXOPHONE) ET GUENNADIY
DEMIANTCHOUK (PIANO)

T

out un concert consacré à des
compositions pour saxophone !
L’instrument le vaut bien. Le
saxophoniste, Claude Delangle, le sait
mieux que quiconque, lui qui occupe,
depuis 1988 au Conservatoire de Paris,
le poste créé par Adolphe Sax, le célèbre créateur du saxophone; lui qui fait
résonner, dans le monde entier et avec
un talent magistral, la volupté et la
puissance du son de cet instrument
inventé au milieu du XIXème siècle.
Cet « animal à anche », comme aimait
à le nommer Claude Debussy, a inspiré
un répertoire important dans la musique militaire et populaire. Il a, par la
suite, pris une place centrale dans le
jazz qui, dès les années 20 du XXème siè-
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KYIV | 25 AVRIL | MAISON DE L’ACTEUR
ZAPORIJIA | 26 AVRIL | PHILHARMONIE
DNIPRO | 28 AVRIL | CONSERVATOIRE
KHARKIV | 29 AVRIL | PHILHARMONIE

cle, lui accorde de célèbres solos, avant
d’effectuer définitivement son entrée
dans la musique classique.
C’est à ce voyage dans la musique
pour saxophone que nous invitent le
Français Claude Delangle et le pianiste
ukrainien Guennadiy Demiantchouk.
Au programme : Sonate op. 120 n°1 de
Johannes Brahms (1833-1897), Première
Rhapsodie de Claude Debussy (1862-1918),
Fantasia de Heitor Villa-Lobos (1887-1959),
Étude Obsessionnelle pour saxophone
solo de Benjamin Attahir (1989), Trois
Études-Tango d’Astor Piazzolla (1921-1992),
Danses Roumaines de Bela Bartok (18811945), Mélodie de Myroslav Skoryk (1938)

МАГІЧНИЙ САКСОФОН

КОНЦЕРТИ КЛОДА ДЕЛАНГЛЯ
(САКСОФОН) ТА ГЕНАДІЯ
ДЕМ’ЯНЧУКА (ФОРТЕПІАНО)

Ц

КИЇВ |25 КВІТНЯ | БУДИНОК АКТОРА
ЗАПОРІЖЖЯ | 26 КВІТНЯ | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
ДНІПРО | 28 КВІТНЯ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КОНСЕРВАТОРІЯ
ХАРКІВ | 29 КВІТНЯ | ХАРКІВСЬКА ФІЛАРМОНІЯ

ілий концерт присвячений творам для саксофона! Інструмент
цього цілком заслуговує. Саксофоніст Клод Делангль знає про це як
ніхто інший, займаючи з 1988 року у
Консерваторії Парижа посаду, створену Адольфом Саксом, славетним
творцем саксофона. Він за допомогою
своєї високої майстерності примушує
весь світ відчути чуттєвість та силу
звуку цього інструмента, винайденого
в середині XIX-го століття.
Ця «вигнута тварина», як її полюбляв
називати Клод Дебюссі, надихнула
на створення багатого репертуару військової та популярної музики.
Пізніше саксофон зайняв центральне
місце у джазі у 20-х роках XX-го сто-

ліття, а з часом остаточно увійшов у
твори класичної музики.
Саме до цієї подорожі по музиці для
саксофона нас запрошує француз
Клод Делангль та український піаніст
Генадій Дем’янчук.
У програмі : Соната op. 120 n°1 Йогана
Брамса (1833-1897), Перша Рапсодія
Клода Дебюссі (1862-1918), Фантазія
Хейтора Вілла-Лобос (1887-1959),
Нав’язливе дослідження для саксофона
соло Бенжамена Аттаїра (1989), Три
танго-етюди Астора П’яццоли (1921-1992),
Румунські танці Бели Бартока (1881-1945),
Мелодія Мирослава Скорика (1938).
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THÉÂTRE
NТЕАТР І ТАНЕЦЬ

ET DANSE
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© Юлія Вебер

© Юлія Вебер

MOTION
BALLET CONTEMPORAIN
AVEC DES ÉLÉMENTS
DE HIP-HOP

RIVNÉ | 7 AVRIL | THÉÂTRE ACADÉMIQUE
LVIV | 9 AVRIL | THÉÂTRE LESSISA OUKRAÏNKA
ODESSA | 12 AVRIL | THÉÂTRE DE DRAME RUSSE
KHARKIV | 18 AVRIL | OPÉRA
DNIPRO | 20 AVRIL | OPÉRA
ZAPORIJIA | 22 AVRIL | THÉÂTRE V. MAGARA

«ПЕРЕМІЩЕННЯ»
СУЧАСНИЙ БАЛЕТ
З ЕЛЕМЕНТАМИ
БРЕЙКІНГУ

KIEV | 24 AVRIL | THÉÂTRE NATIONAL D’OPÉRETTE

РІВНЕ | 7 КВІТНЯ | АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
ЛЬВІВ | 9 КВІТНЯ | ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. Л. УКРАЇНКИ
ОДЕСА | 12 КВІТНЯ | АКАДЕМІЧНИЙ РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
ХАРКІВ | 18 КВІТНЯ | НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ
ТА БАЛЕТУ ІМ. М. ЛИСЕНКА
ДНІПРО | 20 КВІТНЯ | АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ЗАПОРІЖЖЯ | 22 КВІТНЯ | АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ
ТЕАТР ІМ. В. МАГАРА
КИЇВ | 24 КВІТНЯ | НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ

B

rahim Bouchelaghem n’est pas
seulement un danseur de hip-hop,
il est également un chorégraphe
qui a fait sienne l’idée que le hip-hop
peut s’enrichir en intégrant différentes
danses, notamment la danse contemporaine. L’évolution de ses chorégraphies
depuis la toute première, Zahrbat en
2004, en passant par Davaï Davaï (2010),
jusqu’à Sillons en 2014 en témoigne.
Le ballet Motion, dont la première a eu
lieu en février dernier au Théâtre national d’opérette, est une preuve supplémentaire du talent de Brahim Bouchelaghem. Le public kiévien ne s’y est
pas trompé en l’ovationnant.
Motion, c’est d’abord la capacité de
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douze hip-hopeurs, venus de toute
l’Ukraine, qui accomplissent à accomplir des acrobaties extraordinaires. Mais
Motion, c’est également le refus d’une
suite de performances individuelles au
profit d’une mutualisation des compétences pour raconter l’histoire d’une vie,
celle des artistes eux-mêmes. Ils sont,
aux sons de la musique du compositeur
ukrainien R. Roo, en « mouvement » sur
scène et racontent le « mouvement » qui
est en train de s’opérer dans leur vie, celui du passage des battles au ballet, de la
prouesse acrobatique à l’art.
C’est l’histoire d’une métamorphose.
C’est impressionnant ! C’est beau !

Б

раїм Бушелагем – не просто танцівник хіп-хопу, він також і талановитий хореограф, у якого виникла
ідея, що хіп-хоп може збагачуватися
завдяки іншим видам танцю, особливо –
сучасному танцю. Еволюція його хореографії прослідковується, починаючи з
прем’єри «Зарбату» у 2004 році, продовжуючи проектом «Давай Давай» (2010)
і виставою «Борозни» у 2014 році.
Балет «Переміщення», прем’єра якого
відбулася у лютому у Київському національному академічному театрі оперети – ще одне свідчення таланту Браїма
Бушелагема. І київська публіка не помилилась, бурхливо аплодуючи йому.

«Переміщення» – це, перш за все, здатність дванадцяти танцюристів з усієї
України виконувати дивовижні акробатичні трюки. Але «Переміщення» – це
також відмова від протиставлення
здібностей кожного з учасників на користь взаємодії, щоб розповісти історії
життя кожного з них. Під музику українського композитора R. Roo у постійному русі на сцені вони розповідають
про «переміщення», яке відбувається
в житті, від брейк-батлів до балету, від
акробатичних трюків до мистецтва.
Це історія перевтілення. Це вражаюче!
Це просто чудово!
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ANTIGONE

PAR LUCIE BÉRÉLOWITSCH
D’APRÈS SOPHOCLE
ET BERTOLT BRECHT

A

près avoir monté Lucrèce Borgia,
la metteuse en scène française
Lucie Bérélowitsch s’est intéressée à une autre figure féminine du théâtre : Antigone.
C’est au cours d’un séjour à Kiev en avril
2014 et d’une rencontre déterminante
avec les Dakh Daughters que l’idée d’un
projet d’adaptation d’Antigone devient
pour Lucie Bérélowitsch une évidence.
Pour évoquer « la plus noble figure qui
soit apparue sur terre » (Hegel), Lucie
Bérélowitsch fait le choix d’interroger
Antigone de Sophocle (441 av J.-C.) et
de Brecht (1948).
Après un mois de résidence à Kiev, dix
artistes ukrainiens, dont les célèbres
Dakh Daughters, et un comédien fran-
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KHARKIV | 7 AVRIL | OPÉRA
DNIPRO | 9 AVRIL | OPÉRA
ZAPORIJIA | 11 AVRIL | THÉÂTRE V. MAGARA
ODESSA | 14 AVRIL | THÉÂTRE DE DRAME RUSSE

çais, Thibault Lacroix, livraient sous
la direction de Lucie Bérélowitsch,
au cours du Printemps français-2015
l’histoire fascinante d’Antigone. Un
spectacle beau et fort où la fille d’Œdipe
et de Jocaste devenait l’allégorie de
tout un pays…
Le succès a été total non seulement à
Kiev mais aussi en France où le spectacle continue de tourner. Antigone revient
en Ukraine pour une tournée dans les
régions. Nul doute qu’il y connaîtra le
même succès que partout ailleurs.
Production : Les 3 Sentiers
Coproduction : La Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie, Le
Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National du Limousin, Le Trident – Scène Nationale de Cherbourg–Octeville, Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi – scène conventionnée
pour la diversité linguistique, , Le Dakh Théâtre et Diya (Ukraine).
Avec le soutien de : la DRAC Normandie, la Région Normandie, du Conseil départemental
de la Manche et du Conseil départemental du Val-de-Marne, de l’ODIA Normandie / Office
de diffusion et d’information artistique de Normandie, de l’ONDA – Office National de Diffusion Artistique, de L’institut Français et de l’Ambassade de France d’Ukraine, de l’institut
français d’Ukraine et de de la Spedidam, l’Adami et la ville de Cherbourg- Octeville.

АНТІГОНА

ПОСТАНОВКА ЛЮСІ БЕРЕЛОВІЧ
ЗА ТВОРАМИ СОФОКЛА
ТА БЕРТОЛЬДА БРЕХТА

П

ісля постановки вистави «Лукреція Боржіа» молода, але вже досвідчена режисер Люсі Береловіч
зацікавилася іншою жіночою театральною постаттю – Антігони.
Після приїзду до Києва у квітні 2014
року та визначальною зустріччю з фріккабаре Dakh Daughters, ідея постановки
«Антігони» стає очевидною для Люсі Береловіч. Для того щоб працювати з «найчеснішим створінням, яке колись жило
на землі» (Гегель), для цієї постановки
Люсі Береловіч обрала «Антігону» Софокла (441 р. до н.е.) та Б. Брехта (1948).
Після майже місяця репетицій у Києві,
десять українських акторів, серед яких
відомі Dakh Daughters, і на додачу один
французький актор, Тібо Лакруа, пред-

ХАРКІВ | 7 КВІТНЯ | НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ
ТА БАЛЕТУ ІМ. М. ЛИСЕНКА
ДНІПРО | 9 КВІТНЯ | АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ЗАПОРІЖЖЯ | 11 КВІТНЯ | АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНОДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. В. МАГАРА
ОДЕСА | 14 КВІТНЯ | АКАДЕМІЧНИЙ РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР

ставили на «Французькій весні-2015»
надзвичайну історію Антігони під творчим керівництвом Люсі Береловіч. Цей
красивий й водночас потужний спектакль представляє алегоричний образ
цілої країни...
Спектакль мав успіх не тільки в Києві, а
й у Франції, де його грають і досі. «Антігона» повертається в Україну на на цей
раз, щоб виступити в регіонах. Без сумніву, проект буде так само успішним, як і
в інших місцях.
Виробництво: театрально-музична трупу Les 3 sentiers.
У спільному виробництві з: Ла Комеді де Кан – Національний центр драми в Нормандії,
Le Théâtre de l’Union – Національний драматичний центр Лимузену, Le Trident – Національна сцена Шербур-Октевіль, Театр ім. Поля Елюара в Шуазі-ле-Руа – театр має
соціальне страхування за лінгвістичне розмаїття, Дах театр і Дія (Україна).
За підтримки: Дирекція з культурних справ Нормандії, Нормандської області, Рада
округу Ла Манш та Рада округу Валь-де-Марн, ODIA Нормандії / Бюро розповсюдження художньої інформації Нормандії, ONDA – Національне управління де Художнього
поширення, Французького інституту і посольства Франції в Україні, Spedidam (Права
акторів та виконавців), Адамі (суспільство по захисту прав інтелектуальної власності
виконавців і Шербур-Октевіль.
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LITTÉRATURE
Л І Т Е РАТ УРА ТА Д Е БАТ И

ET DÉBAT
D’IDÉES
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ТРЕТІЙ
ОСВІТНІЙ
ФЕСТИВАЛЬ

5-9 КВІТНЯ

ARSENAL DES IDÉES

L

’ARSENAL DES IDÉES est un espace
dédié à la création et la communication pour les enfants et les parents
à l’Arsenal des Arts. C’est aussi un festival annuel présentant les nouvelles
tendances éducatives, les projets et programmes les plus intéressants dans ce
domaine. Le festival sera, cette année,
construit autour de 12 ateliers interactifs
thématiques consacrés aux différentes
activités créatives, de l’informatique à l’art
culinaire, des jouets au journalisme… Le
2ème Forum de la nouvelle éducation aura
également lieu dans le cadre du festival.
La France sera représentée par :
Chloé Perarnau
Diplômée en illustration de l’Académie
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KIEV | 5 – 9 AVRIL

royale des Beaux-Arts de Bruxelles,
elle travaille à de petits et grands projets, livre jeunesse, illustrations pour
la presse, et ateliers pour les enfants…
En 2013, elle fonde le Fanzine Cuistax
pour les enfants, avec d’autres illustrateurs et auteurs bruxellois.
Isabelle Tausch
Plasticienne française, elle cherche, à
partir de 2012, à sensibiliser à la surconsommation et au rôle négatif de l’homme
sur l’environnement. Elle travaille depuis
avec du matériel de recyclage pour faire
de la peinture, de la sculpture et des installations.

АРСЕНАЛ ІДЕЙ

А

РСЕНАЛ ІДЕЙ – це креативний і
комунікативний простір для дітей
та батьків у Мистецькому Арсеналі, а також однойменний щорічний
міждисциплінарний фестиваль, що
презентує нові освітні тенденції, проекти та програми.
Цього разу головним фокусом фестивалю стануть 12 тематичних інтерактивних майстерень, присвячених різним
видам творчої діяльності від програмування до кулінарії, від іграшки до журналістики... У рамках фестивалю відбудеться ІІ Форум нової освіти.
Французькі учасниці:
Хлоя Перарно
Отримала диплом ілюстратора Коро-

КИЇВ | 5 – 9 КВІТНЯ

лівської академії мистецтв Брюсселя.
Працює над маленькими та великими
проектами, створює книжки для дітей,
ілюстрації для преси, веде творчі майстерні для дітей… У 2013 році разом з
іншими ілюстраторами та авторами
з Брюсселя вона створила дитячий
журнал-фензин «Cuistax».
Ізабель Тош
Французька мисткиня, яка з 2012 року
шукає способи висловити свою думку
щодо надспоживання та негативного
впливу людини на оточуюче середовище. З того часу вона працює із вторинною сировиною: малює, створює
скульптури та інсталяції.
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RENCONTRES AVEC PATRICIA
REZNIKOV ET GÉRARD
DE CORTANZE, ÉCRIVAINS

ODESSA | 11 AVRIL
DNIPRO | 13 AVRIL
(Gérard de Cortanze)

ЗУСТРІЧІ З ПИСЬМЕННИКАМИ
ПАТРИСІЄЮ РЄЗНИКОВ
ТА ЖЕРАРОМ ДЕ КОРТАНЗОМ

KIEV | 14 AVRIL

I

ls sont mari et femme dans la vie, ils
sont tous deux écrivains et connaissent
un vrai succès en France et… en Ukraine
où leurs livres viennent de paraître.

Gérard de Cortanze est l’auteur de plus
de 70 livres traduits en vingt langues. Le
lecteur ukrainien a eu déjà l’occasion de
découvrir le roman Indigo qui est paru
en ukrainien aux éditions Joupanski en
2014. La traductrice Galyna Tchernienko a reçu le Prix Skovoroda 2015 pour
cette traduction. En 2016, un autre livre
de Gérard de Cortanze a vu le jour en
ukrainien: Frida Kahlo, la beauté terrible (éd. Nora-Drouk, traduction d’Ivan
Riabtchiy). Il a eu également un grand
succès public.
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Patricia Reznikov écrit des romans, nouvelles, poèmes, pièces de théâtre et albums jeunesse. Son œuvre romanesque
met en scène des personnages à la recherche d’eux-mêmes, hantés par le
passé. Une partie de sa famille du côté
maternel est originaire d’Ukraine. L’envie
de retourner aux sources familiales et de
présenter au public ukrainien son roman
La transcendante, qui vient de paraître
aux Editions universitaires Poulsary
(trad. Galyna Tchernienko), ramène Patricia Reznikov à Kiev.

ОДЕСА | 11 КВІТНЯ
ДНІПРО | 13 КВІТНЯ
(Жерар де Кортанз)
КИЇВ | 14 КВІТНЯ

У

повсякденному житті вони – подружжя, у літературі – обидва
письменники, насправді визнані
у Франції та… в Україні, де нещодавно
вийшли друком їхні нові книги.
Жерар де Кортанз є автором більше
70 книг, які перекладені на двадцять
мов. Український читач мав вже змогу
познайомитися з романом Жерара де
Кортанза «Індиго», що вийшов в українському перекладі у видавництві Жупанського у 2014 році. За цю роботу перекладачка Галина Чернієнко отримала
Премію ім. Григорія Сковороди – 2015. У
2016 році побачив світ український переклад есе Жерара де Кортанза «Фріда
Кало, безжальна врода» (вид. Нора-

Друк, перекладач Іван Рябчій), який
також мав неабиякий читацький успіх.
Патрисія Рєзніков пише романи, оповідання, вірші, театральні п’єси та дитячі книжки. Героями її романів стають
персонажі, які шукають самих себе,
яких переслідує минуле. Родина Патрисії Рєзніков з материнського боку
походить з України. Бажання відшукати своє коріння, а також представити
українському читачеві свій роман «Тавро» (La Transcendante), що нещодавно
вийшов у видавництві Пульсари (пер.
Галина Чернієнко), знову привели Патрисію до Києва.
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INÉGALITÉS ET SÉGRÉGATION
SOCIALE DANS L’ESPACE URBAIN EN
FRANCE DEPUIS LES ANNÉES 1970
CONFÉRENCE DE MARTINE
MESPOULET

Avec cette conférence, l’Institut français
d’Ukraine ouvre le cycle « Inégalités,
parité, care dans l’espace urbain : de la
réalité à l’utopie » qui se propose de prolonger la réflexion sur l’espace urbain
que poursuit depuis deux ans l’Institut
français d’Ukraine en collaboration avec
le Centre d’études franco-russe (CEFR).

L

es villes françaises ont connu
d’importantes mutations économiques
et sociales depuis les années 1970.
Ces transformations ont entraîné de
fortes recompositions sociales au sein
de l’ensemble du territoire urbain, dans
les quartiers et entre les quartiers. De
nombreuses recherches ont porté sur
les inégalités sociales et territoriales
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dans la ville notamment dans les différentes dimensions de ce phénomène et
les formes de ségrégation sociale. Plusieurs politiques publiques, par exemple la
politique de la ville, ont eu pour objectif de
lutter contre ces inégalités. La conférence
présentera un état des lieux de la situation actuelle des inégalités sociales dans
l’espace urbain en France en insistant sur
ses différentes dimensions et ses conséquences.
Martine Mespoulet est professeur de sociologie à l’université de Nantes. Elle a dirigé la Maison des Sciences de l’Homme
Ange Guépin de Nantes, USR CNRS, de
2011 à 2015, et est membre du CENS (Centre nantais de sociologie), UMR CNRS.

СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ
ТА СЕГРЕГАЦІЯ У МІСЬКОМУ
ПРОСТОРІ У ФРАНЦІЇ З 1970ТИХ РОКІВ. ЛЕКЦІЯ СОЦІОЛОГА
МАРТІНИ МЕСПУЛЕ

Цією лекцією Французький інститут
в Україні відкриває цикл «Соціальна
нерівність, паритет, опіка в міському
просторі: від реальності до утопії»,
який продовжує серію дебатів
навколо теми міського простору, що їх
Французький інститут організує третій
рік поспіль у співпраці з Центром
франко-російських студій (CEFR).

П

очинаючи з 1970-х років французькі міста зазнали значних економічних та соціальних змін. Ці
трансформації потягли за собою неабиякі соціальні переформування в межах
міської території в цілому, в середині
міських районів та між районами. Були
здійснені численні дослідження щодо

КИЇВ | 12 КВІТНЯ

соціальної та територіальної нерівності у місті, зокрема щодо різних вимірів
цього феномену та форм соціальної сегрегації. У сфері державної політики, а
саме у політиці міст, існували програми,
спрямовані на боротьбу з цією нерівністю. У лекції йтиметься про сучасний
стан та різні аспекти проблеми соціальної нерівності у міському просторі у
Франції. Особливу увагу лекторка зверне на її різноманітні виміри та наслідки.
Мартіна Меспуле викладає соціологію
в університеті міста Нант. Вона очолювала Будинок Наук про Людину ім.
Анжа Гепена у Нанті з 2011 по 2015 рік,
є членом Нантського центру соціології
(CENS).
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JUIFS ET UKRAINIENS
DANS LES CARPATES :
UNE HISTOIRE COMMUNE
RENCONTRES AVEC BORIS CZERNY

L

es relations entre les Juifs d’Ukraine
et les Ukrainiens ont été marquées
par des épisodes de violence qui ont
pris fin avec l’anéantissement de la communauté juive d’Europe centrale par les
nazis durant la seconde guerre mondiale.
Pour autant, il serait erroné de réduire
les liens qui se sont tissés entre ces
deux peuples à la seule violence. La musique, la littérature, la peinture et même
l’usage de certains mots témoignent de
la proximité qui s’est créée entre ces
deux peuples au cours du temps.
Cette cohabitation conflictuelle est le
plus souvent abordée selon un seul point
de vue, celui des Ukrainiens ou bien des
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ODESSA | 21 AVRIL
RIVNÉ | 24 AVRIL

ЄВРЕЇ ТА УКРАЇНЦІ У КАРПАТАХ:
СПІЛЬНА ІСТОРІЯ
ЗУСТРІЧІ З БОРИСОМ ЧЕРНИМ

LVIV | 25 AVRIL

Juifs, rarement des deux à la fois. Boris Czerny présente le dialogue existant
entre les Juifs et les Ukrainiens en remontant aux sources carpatiques communes du folklore juif et ukrainien.
Boris Czerny, né en 1961, est professeur de littérature et civilisation russe
à l’Université de Caen, où il dirige le
département de langues slaves. Spécialisé dans les différentes formes
d’expressions de l’histoire et de la culture
juive en Russie et surtout en Ukraine, il
vient de publier le livre Contes et récits
juifs et ukrainiens du pays houtsoule aux
éditions PETRA.
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РІВНЕ | 24 КВІТНЯ
ЛЬВІВ | 25 КВІТНЯ

С

тосунки між євреями України та
українцями були позначені епізодами жорстокості, яка припинилася лише після знищення єврейського населення Центральної Європи
нацистами під час другої світової війни.

євреїв, і дуже рідко враховуються обидві. Борис Черний представляє існуючий між євреями та українцями діалог,
звертаючись до спільних карпатських
джерел єврейського та українського
фольклору.

Тим не менше, було б помилкою зводити зв’язки, що склалися між цими
двома народами, до однієї жорстокості.
Музика, література, живопис та, навіть,
вживання певних слів свідчать про
близькість, що утворилася між цими
народами з плином часу.

Борис Черний (нар. у 1961 р.) викладає
російську літературу та цивілізацію в
університеті м. Кан, де він керує відділенням слов’янських мов. Спеціалізується на дослідженні різних аспектів
єврейської історії та культури в Росії
та в Україні. Нещодавно у видавництві
PETRA вийшла друком його книга «Єврейські та українські казки та оповідки
гуцульського краю».

Це багате на конфлікти співіснування
найчастіше розглядається односторонньо, з точки зору або українців, або
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Революція 1917 Року: фРанцузький погляд
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ponsabilité de Stéphane Courtois – aura
envie de découvrir un point de vue différent sur les événements qui ont suivi 1917
(Les révolutions communardes de 1919
en Ukraine) et sur les tensions politiques
et culturelles provoquées en France par
cette révolution (La révolution de 1917 : un
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Ерік ОнОбль, доктор історії Вищої школи соціальних наук (Париж), доцент Женевського університету. Унікальний вже тим, що чи не єдиний серед
французьких істориків фахово досліджує історію
України за революційної доби (1917–1921 рр.) та
ранньорадянського періоду в архівах Харкова,
Києва, Одеси тощо. Харківському регіону була
присвячена його перша монографія «Негайно до
комунізму! Комунарський рух у радянській Україні
(1919–1920)» (Париж, 2008). Наразі бере участь
х проектів, зокрема: «Кіно в Радянському Союзі та
р.», «Польсько-російсько-український трику тник
стей» та ін.
ція, енциклопедизм і прискіплива увага до детау Оноблю запропонувати широку панораму ідей та
LA RÉVOLUTION
DEоцінок,
1917 : відкрити незнані
ез поглядів
і критичних
UN відродити
REGARD FRANÇAIS.
SIÈCLE
нки історії,
смак до UN
живої
революційної
ошуках емансипації.
D’INTERPRÉTATIONS ET DE REPRÉSENTATIONS

Ер
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révolutionnaires. Il participe actuellement
au projet Mémoires divisées, mémoires
partagées. Ukraine / Russie / Pologne
(XXe-XXIe siècles) : une histoire croisée,
initié par Korine Amacher (Université de
Genève), auquel collabore également Andriï Portnov, historien ukrainien.

«РЕВОЛЮЦІЯ 1917 РОКУ: ФРАНЦУЗЬКИЙ ПОГЛЯД.
СТО РОКІВ ТЛУМАЧЕНЬ І РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ».
ПРЕЗЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ КНИГИ
ЕРІКА ОНОБЛЯ ЗА УЧАСТІ АВТОРА

С

тосовно такої досі гарячої теми, як
революція 1917 року, український
читач, можливо здивується, побачивши в цій книзі, що нещодавно вийшла у видавництві Ніка-Центр, внесок
французького історика, та ще й внесок,
який не вписується в нинішній панівний
дискурс. Автор сподівається, що українська аудиторія, яка вже має доступ до
таких книг, як «Чорна книга комунізму»
та «Більшовизм à la française», що обидві постали завдяки старанням історика
Стефана Куртуа, захоче ознайомитися з
відмінною точкою зору щодо подій після
1917-го («Комунарські революції 1919
року в Україні»), так і щодо політичних
та культурних суперечок і непорозумінь, спровокованих цією революцією у

й
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Франції («Революція 1917 року: сто років
дискусій у Франції»).
читач
Е сам
10 умаНехай
Ез проскладе власну думку:
зіставлення
р
л
т є Енайпершою
п
тилежних поглядів р
умоi
вою будь-якого демократичного життя.
Ерік Онобль є доцентом Женевського
університету. Він розпочав свої дослідження Радянської України у 1990-х роках, коли писав докторську дисертацію
про комуни як форму революційної утопії.
Наразі бере участь у реалізації пректу
«Роз(по)ділена пам’ять. Україна / Росія /
Польща (ХХ-ХХІ століття): перехрестя історії», який був започаткований Коріною
Амашер (Женевський університет) та в
якому співпрацює також український історик Андрій Портнов.
ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017
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DESIGN
Д И ЗАЙ Н

Matali Crasset

FOCUS SPÉCIAL
DESIGN FRANÇAIS
Dans le cadre de la Semaine du Design

KIEV | 20 – 29 AVRIL
IZOLYATSIA

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОКУС
НА ФРАНЦУЗЬКИЙ
ДИЗАЙН

КИЇВ | 20 – 29 КВІТНЯ
ІЗОЛЯЦІЯ

В рамках Ukrainian Design Week

Q

u’il s’agisse de création industrielle à grande échelle,
d’aménagement d’espace ou
d’objets de la vie courante, les designers français sont très sollicités à
l’international, forts de leur capacité à
penser l’art de vivre au quotidien, avec
une préoccupation écologique évidente. La Semaine du Design a décidé de mettre en valeur les travaux
de trois d’entre eux, reconnus pour
leur formation, leur créativité et leur
savoir-faire.
Serge Castella est considéré comme
l’un des meilleurs designers et décorateurs d’intérieur actuels. Historien
de la mode de formation, Serge Cas-
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tella est passionné par les antiquités,
ce qui l’a conduit au monde de la décoration d’intérieur. La simplicité et
le dépouillement des intérieurs qu’il
propose soulignent avec éclat la beauté des objets d’art et des antiquités.
Matali Crasset est un talent singulier du design français. Diplômée de
l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle de Paris, elle fait ses
débuts auprès de Denis Santachiara à
Milan et Philippe Starck à Paris. Depuis,
elle imagine des scénarios de vie pour
faciliter la nôtre. Objets, hôtels, écoles...
tous les domaines inspirent celle qui
aspire au « vivre ensemble ».

П

ро що би не йшла мова: про
індустріальну продукцію у великих масштабах, оформлення
простору чи предмети щоденного
життя, французькі дизайнери, які
користуються попитом на міжнародному рівні, є провідними винахідниками у мистецтві оформлення
щоденного життя, з очевидною турботою про навколишнє середовище.
Тиждень дизайну вирішив виділити
трьох із них, що визнані у світі за їхні
креативність та вміння.
Серж Кастелла вважається одним із
кращих дизайнерів та сучасних декораторів інтер’єру. Серж Кастелла є
істориком освіти моди, захоплюєть-

ся антикваріатом, і саме це привело його до світу інтер’єрного декору.
Простота та суворість інтер’єрів, які
він пропонує, яскраво підкреслюють
красу арт-об’єктів та антикварних
предметів.
Маталі Крассе – це особливий митець французького дизайну. Вона є
випускницею Вищої національної
школи Промислового виробництва
у Парижі, дебютує з Дені Сантачіара
у Мілані та Філіпом Старком у Парижі. З того часу вона вигадує сценарії
життя, аби спростити наше. Об’єкти,
готелі, школи…всі можливі простори
надихають ту, що створює комфортне
«життя разом».
ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА В УКРАЇНІ 2017
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Serge Castella

FOCUS SPÉCIAL
DESIGN FRANÇAIS
Dans le cadre de la Semaine du Design
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОКУС
НА ФРАНЦУЗЬКИЙ
ДИЗАЙН

КИЇВ | 20 – 29 КВІТНЯ
ІЗОЛЯЦІЯ

В рамках Ukrainian Design Week

Sylvain Ruffier. Ancien élève de
l’Institut du Relooking international,
Sylvain Ruffier est un expert de la mode
française et de son industrie. Après
avoir introduit la marque Benetton sur
le marché lituanien, il a dirigé la boutique Kenzo à New-York. Il a également
organisé des défilés de mode française
en Inde et en Chine. Il est actuellement
consultant de la boutique Lanvin à
Paris et conseiller en image.
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Сільвен Рюфьє – експерт з французької моди, випускник Міжнародного
Інституту Релукінга. Після того, як він
вивів компанію Benetton на ринок
Литви, він очолював бутик KENZO в
Нью Йорку. Він організовував покази французької моди в Індії і Китаї.
На даний момент він є головним консультантом бутика LANVIN в Парижі
та особистим консультантом з іміджу.
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ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА
ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ
SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE
DE L’AMBASSADE DE FRANCE EN UKRAINE

ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ
AMBASSADE DE FRANÇE EN UKRAINE
(044) 590 36 43
www.ambafrance-ua.org
ФРАНЦУЗЬКИЙ ІНСТИТУТ В УКРАЇНІ
INSTITUT FRANÇAIS D’UKRAINE
(044) 482 23 71
contact@ifu.kiev.ua
www.institutfrancais-ukraine.com
АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ М. ДНІПРО
ALLIANCE FRANÇAISE DE DNIPRO
(056) 770 20 66
afdnipropetrovsk@gmail.com
www.afdnipro-ua.org
АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ М. ЗАПОРІЖЖЯ
ALLIANCE FRANÇAISE DE ZAPORIJJIA
(061) 212 77 97
afzaporojie@gmail.com
www.afzaporojie.org.ua

АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ М. ЛЬВІВ
ALLIANCE FRANÇAISE DE LVIV
(032) 297 08 31
aflviv@gmail.com
www.aflviv.com.ua
АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ М. ОДЕСА
ALLIANCE FRANÇAISE D’ODESSA
(048) 737 46 70
info@af.od.ua
www.afodessa.com.ua
АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ М. РІВНЕ
ALLIANCE FRANÇAISE DE RIVNÉ
(0362) 63 61 28
afrivne@gmail.com
www.afrivne.com.ua
АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ М. ХАРКОВА
ALLIANCE FRANÇAISE DE KHARKIV
(099) 287 56 19
contact.afkharkiv@gmail.com
www.afkharkiv.com.ua
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