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Құрметті фестиваль қонақтары  
және қатысушылары!

Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті – елбасы нұрсұлан 
әбішұлы назарбаевтың сарабдал саясаты арқасында, біздің еліміз 
әлемдік көлеміндегі іс-шараларды өткізетін маңызды платформаға 
айналып отыр. мәселен, саяси және экономикалық мәні бар оқиғалар 
тұрғысындағы – обсе саммиті, әлемдік және дәстүрлі діндердің 
көшбасшыларының съезі, Астана экономикалық форумы, Астана ЭКс-
по-2017, болашаққа бағытталған инновациялық технологиялар көрмесі 
де аса маңызды әлемдік іс-шаралардың бірі де бірегейі екені рас. бұл 
тұста бүгінгі Қазақстанның абырой-беделін, танымдылығын арттыратын 
мәдени-рухани іс-шаралардың да алатын орны ерекше. 
халықаралық «еуразия» кинофестивалі осындай елеулі жобалардың 
бірінен саналатыны анық.
мәдени саясат – мемлекеттік стратегиялық басым бағыттамалардың бірі 
ретінде, қазақстандықтарды отаншылдыққа тәрбиелеуді көздейді. сон-
дай-ақ, әлемнің жетекші салалық ұйымдарымен ынтымақтаса отырып, 
Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен ұлыстардың салт-дәстүрін, 
тілін және мәдениетін дамыту арқылы ұлттық құндылықтардың негізін 
нығайтуға бағытталған.
әлемдік мәдени мұраларды сақтауда ЮнеКо-ның атқаратын ролі зор 
екендігін білеміз. бүгінде аталмыш ұйым бітімгершілік және өркениеттік 
миссиясын орындау үдерісінде қазақ кинематографының мэтрі Шәкен 
Аймановтың 100 жылдық мерейтойын атаулы мерейтойлар күнтізбесіне 
енгізді.
биылғы жылы «еуразия» халықаралық х кинофестивалі көрнекті 
қайраткердің 100 жылдық мерейтойы аясында өткізілгелі отыр. Қазақ 
кинематографын әлемдік деңгейге шығарған осы бір ұлы адамның та-
лантын фестиваль барысында барлық қырынан тани аласыздар деп 
ойлаймын.
фестивальдің барлық қонақтары мен қатысушыларына шығармашылық 
табыс тілеймін!

арыстанбЕк мҰХамЕдиҰлы
Қазақстан Республикасының мәдениет  
және спорт министрі

арыстанбЕк муХамЕдиулы 
министр культуры и спорта Республики Казахстан

ArystAnbek MukhAMediuly 
minister of Culture and Sports  
of the republic of Kazakhstan
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Уважаемые участники 
и гости кинофестиваля!

Рад приветствовать вас в гостеприимном Казах- 
стане! 
благодаря уверенному курсу первого президента 
Республики Казахстан – лидера нации нурсулта-
на Абишевича назарбаева наша страна становит-
ся важнейшей платформой для проведения меро- 
приятий мирового масштаба. в свете событий по-
литической и экономической значимости, таких как 
саммит обсе, съезд лидеров мировых и традици-
онных религий, Астанинский экономический форум, 
а также грандиозная выставка инновационных тех-
нологий будущего – astana ЭКспо-2017, важно от-
метить, что существенную роль в позиционировании 
современного Казахстана, безусловно, играют и ме-
роприятия культурной направленности.
международный кинофестиваль «евразия» по праву 
занимает в этом ряду достойное место.
Культурная политика, как одно из приоритетных на-
правлений государственной стратегии, направлена 
на воспитание патриотических чувств казахстанцев 
и укрепление основополагающих национальных 
ценностей путем бережного отношения к традициям, 
языкам и искусству народов Казахстана, при сотруд-
ничестве с ведущими отраслевыми организациями 
мира.
так, международная организация ЮнесКо, извест-
ная своим значительным вкладом в дело объедине-
ния, развития и сохранения мировой культуры, а так-
же выполняющая сегодня особую миротворческую и 
цивилизационную миссию, включила дату 100-летия 
мэтра казахского кинематографа Шакена Айманова 
в официальный календарь памятных дат. 
под эгидой 100-летия выдающегося мастера прой-
дет и наш юбилейный десятый кинофестиваль  
«евразия». надеюсь, каждый из вас ощутит всю па-
литру таланта этого великого человека, открывшего 
миру казахский кинематограф.
примите мои искренние поздравления, дорогие  
друзья!
всем гостям и участникам фестиваля желаю  
творческих успехов!

Dear Festival contestants and guests,

i am happy to welcome you in hospitable Kazakhstan! 
owing to positive policies of the republic of Kazakhstan’s 
first president and nation’ s leader nursultan abishevich 
nazarbayev, our country becomes a platform for the  
important global-scale events.
in view of political and economic significance of such 
events as oSCe Summit, World and traditional  religious  
leaders Convention, astana economic forum, as well 
as astana expo-2017 - an ambitious exhibition of 
innovative technologies of the future, cultural events are 
as important for Kazakhstan’s positioning in the modern 
world.
the eurasia international film festival is one of such 
events.
a priority of state strategy, cultural policies foster 
patriotism of Kazakhstanis, and strengthen core national 
values by cherishing traditions, languages and arts of 
the peoples of Kazakhstan in cooperation with the world’ 
leading industry organizations.
uneSCo, international organization renowned for its 
contribution to the world’ cultural heritage preservation 
and acclaimed for its special peacemaking and 
civilizatory mission, included the 100th anniversary of 
prominent Kazakh filmmaker Shaken aimanov in its 
Commemorative dates Calendar.
the eurasia  film festival’s 10th edition will be held in 
honor of his anniversary, too. i hope that you will have a 
chance to appreciate the talents of this great man, who 
opened Kazakh cinema to the world.
i wish all the success to the festival guests and 
participants!
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аХмЕтжан Есiмов 
Алматы қаласының әкімі

аХмЕтжан Есимов 
Аким города Алматы 

AkhMetzhAn essiMOV  
mayor of of the almaty City

Құрметті өнерсүйер қауым!
Қадірлі қонақтар!

сіздерді х «еуразия» халықаралық фестивальінің ашылуымен шын 
жүректен құттықтаймын!
Алматы қаласының мәдени өмірі қашанда ауқымды және беделді 
іс-шараларға бай қала. бүгінгі фестиваль халқымыздың көрнекті ки-
норежиссері, белгілі театр және кино актері Шәкен Аймановтың 100 
жылдығын мерекелеу шеңберіндегі мерейтойлық шаралардың бірі бо-
лып отыр.
сондықтан да бүгінгі халықаралық фестиваль – орны бөлек мереке.
«еуразия» кинофестивальі алыс-жақын шет елдердің кино өнерін сара-
лап, режиссерлардың еңбегін бағалап, үздік кинотуындыларды насихат-
тайтын аймақтағы бірден-бір фестиваль болып табылады.
танымал киносыншылар мен актерлердің, алдыңғы қатарлы режиссер-
лар мен кино жанашырларының басын қосатын бүгінгі фестиваль кино 
сүйер қауымы асыға күтетін шараға айналды.
Алматылықтар мен қала қонақтары фестиваль шеңберінде кино 
индустриясының тартымды туындыларын тамашалап, рухани рахатқа 
бөленетіні сөзсіз.
фестивальда көрермен назарына ұсынылатын халықаралық туынды-
лармен қатар отандық кино өнімдері де ел ықыласына бөленіп, жоғары 
бағаланып келеді.
фестивальге қатысушы беделді сарапшылардың сынынан өткен үздік 
кинофильмдер халық көңілінен де шығып, кино өнерінің тарихында өз 
орнын иеленеді деп сенемін.
осындай кинобайқауларды өткізу баршамызды жаңа бастамалар мен 
тың идеяларға жетелейді. сыры мен сыны, мақсаты мен міндеті ерекше 
кино өнерін қолдап, отандық кино саласының одан әрі дамуына серпін 
береді.
олай болса, бүгінгі фестивальға қатысушыларға шығармашылық та-
быстар, баршаңызға зор денсаулық, бақ пен береке, сарқылмас шабыт 
тілеймін!
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Уважаемые участники 
и гости кинофестиваля!

приветствую вас в нашем городе Алматы – госте- 
приимном и современном мегаполисе, экономичес-
ком, образовательном и культурном центре цент-
ральной Азии. 
за годы независимости Казахстана, Алматы достиг 
значительных успехов во всех сферах социально-
экономической жизни и продолжает развиваться, 
достигая поставленных целей. в контексте стратегии 
развития города, культура и искусство, в том числе 
кинематография, всегда были в центре нашего вни-
мания.
в этом году мы отмечаем столетний юбилей перво-
го казахского кинорежиссера, выдающегося актера 
и сценариста, общественного деятеля Шакена Кен-
жетаевича Айманова. его работы по праву вошли в 
золотой фонд казахстанского и мирового кино. отме-
чая его заслуги, ЮнесКо включила 100-летие Ша-
кена Айманова в официальный календарь памятных 
дат и событий 2014 года. 
уверен, что х международный кинофестиваль «ев-
разия» станет настоящим праздником кино, а его 
проведение откроет нам новые таланты, достойных 
продолжателей дела, которому Шакен Айманов пос-
вятил всю свою жизнь. 
Желаю всем гостям и участникам фестиваля успе-
хов, а зрителям «евразии» незабываемых, ярких 
впечатлений от просмотра действительно качествен-
ного кино!

Dear contestants and guests,

Welcome to almaty, our hospitable and modern city, 
Central asia’s economic, educational and cultural 
center.
Since Kazakhstan’s independence, almaty gained 
considerable success in all social and economic aspects, 
and continues its dynamic development, reaching the 
goals set. in the context of the city development, arts 
and culture, and film industry in particular, were always 
in the focus of our attention. 
this year, we celebrate the 100th anniversary of the first 
ever Kazakh film director, outstanding actor, screenwriter, 
and a prominent public figure Shaken aimanov. his films 
now belong to the treasury of Kazakhstani and world 
cinema. his contribution to the world culture is marked 
by the uneSCo, which included his 100th anniversary in 
its 2014 Commemorative dates and events Calendar. 
i am sure that the 10th eurasia international film festival 
will become a celebration of cinematic arts, and that it will 
discover new young talents deserving to be successors 
of Shaken aimanov’s lifework.
i wish all the success to the festival guests and 
participants, and i wish good films and ultimate cinematic 
experience to the audience of the eurasia iff!
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ЕрмЕк аманшаЕв 
10-шы «еуразия» хКф Ұйымдастыру комитетiнiң төрағасы

ЕрмЕк аманшаЕв 
председатель оргкомитета 10-го мКф «евразия»

yerMek AMAnshAyeV 
Chairman of the organizing Committee of the 10th iif “eurasia”

Құрметті кинофестиваль қонақтары мен қатысушылары!

мерейтойлық х халықаралық «еуразия» кинофестивалінің жұмысына 
атсалысқандарыңыз үшін Қазақстан кинематографистері атынан және өз 
атымнан зор алғысымды білдіремін!
Кинофестиваль бұл мерейтойына табыспен жетті. «еуразия» кинобайқауы 
fiapf Кинопродюсерлер қауымдастықтарының халықаралық федерациясы 
тізіміне енген орталық Азиядағы бірегей кинофестивальге айналды. сон-
дай-ақ, «international film Guide» атты танымал басылым «еуразия» кино-
фестивалін әлемдегі 35 беделді кинофестивальдің қатарына қосты. бұл 
айтарлықтай үлкен жетістік. 
соңғы жылдары қазақ кинематографы жаңа сапалық деңгейге көтерілді 
және де әлемдік киноөндірістің жүйелік бір бөлшегіне айналды. 
бұл жетістігіміз, Қазақстан Республикасының президенті нұрсұлтан 
әбішұлы назарбаевтың қамқорлығының, тұрақты қолдауының арқасында 
жүзеге асты. осындай ықылас – ұлттық кино саласының әрі қарай дамуына 
серпін беріп отыр. 
биылғы жылғы «еуразия» кинофестивалінің басты оқиғасы – қазақ 
киносының негізін қалаушы көрнекті қайраткер, белгілі актер және режиссер 
Шәкен Аймановтың 100 жылдық мерейтойының салтанаты болмақ. Қазақ 
кинематографының майталманы Шәкен Аймановтың 100 жылдық мерей-
тойы ЮнесКо-ның атаулы мерейтойлар күнтізбесіне енгізілді. фестиваль 
аясында Ш.Аймановтың шығармашылығына арналған бірқатар іс-шара-
лар өткізу жоспарланып отыр, оның ішінде: рертроспективалық фильмдер 
көрсетілімі, кітап-альбом тұсакесері, «Шәкен Айманов: аңыз адам» деректі 
фильм тұсаукесері. 
бұл жылы фестивалдің алдын ала іріктеу кезеңіне 30 елден 200-ге тарта 
өтінім келіп түсті. бұл жақсы көрсеткіш. негізгі конкурсқа әдеттегідей 12 кар-
тина таңдалып алынды. 
сонымен қатар, фестиваль аясында байқаудан тыс: «Шәкен Аймановтың 
100 жылдығына орай», «Қазақ киногерлерінің жаңа толқынына 30 жыл», 
«Кинокөпір: батыс-Шығыс», «бүгінгі корей киносы», «Қысқа метр түні», «Шәкен 
жұлдыздары» хКф ұсынады» және фестиваліміздің дәстүрлі – «Айрықша 
оқиға», «бүгінгі қазақ киносы атты бағдарламалары ұйымдастырылып 
отыр. 
«еуразия» кинофестивалінің іскерлік іс-шараларының маңыздылығын 
ерекше атап өткім келеді. мұнда қазақстандық киножобаларды әлемдік 
кинонарыққа, беделді кинофестивальдер мен кинофорумдарға шығару 
көзделген. фестиваль жұмысына еуропа мен Азияның белгілі киносыншыла-
ры, ірі халықаралық киноинституттардың өкілдері тұрақты қатысып тұрады. 
«еуразия» кинофестивалінің тұжырымдамасы – батыс пен Шығыс 
мәдениеттерінің аралығында орналасқан еліміздің геосаяси жағдайынан 
туындайды. сондықтан да фестивальдің байқау бағдарламасы еуропа 
мен Азияның, тмд елдерінің таңдаулы кинотуындыларын ұсынады. демек, 
біздің көрермендерімізді қызықты да үлкен кино мерекесі күтеді!
фестиваль қатысушыларына шығармашылық табыс тілеймін!
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Уважаемые участники и гости кинофестиваля!

от имени кинематографистов Казахстана и от себя 
лично хочу выразить вам благодарность за участие 
в работе десятого юбилейного международного кино-
фестиваля «евразия»! 
К своему юбилею фестиваль подошел с внушитель-
ными итогами. он стал единственным в центральной 
Азии кинофестивалем, аккредитованным междуна-
родной федерацией ассоциаций кинопродюсеров 
fiapf. примечательно также, что авторитетное изда-
ние «international film Guide» включило мКф «евра-
зия» в список 35 лидирующих мировых кинофестива-
лей. Это большое достижение.
можно с уверенностью сказать, что за последние 
годы казахстанский кинематограф вышел на качест-
венно новый уровень, и сегодня является органичной 
частью мировой киноиндустрии.
благодаря постоянной поддержке президента Респуб-
лики Казахстан назарбаева нурсултана Абишевича 
создаются все условия для дальнейшего динамичного 
развития отечественного кинематографа. 
главным событием юбилейного кинофестиваля «ев-
разия» станет празднование 100-летия со дня рожде-
ния выдающегося актера и режиссера, основополож-
ника казахского кино Шакена Кенжетаевича Айманова, 
включенного в официальный календарь памятных дат 
и событий ЮнесКо. в рамках фестиваля запланиро-
ван целый ряд мероприятий, посвященных творчест-
ву Ш. Айманова, в том числе ретроспективный показ 
работ мастера, презентация книги-альбома, премьера 
документального фильма «Шакен Айманов: человек и 
легенда». 
в этом году на предварительный отбор фестиваля 
поступило рекордное количество заявок – свыше 180 
картин из более 30 стран. в основной конкурс отобра-
но традиционно 12 картин. 
помимо основной конкурсной программы, в рамках 
фестиваля пройдут следующие внеконкурсные про-
граммы: «К 100-летию Шакена Айманова», «30-летие 
казахской «новой волны», «Киномост: восток–за-
пад», «Корейское кино сегодня», «ночь короткого мет-
ра», «мКф «звезды Шакена» представляет», а также 
традиционно для нашего кинофестиваля – программы 
«особое событие» и «динамичное казахское кино». 
особо подчеркну, что одной из важнейших составляю-
щих «евразии» является бизнес-компонент фестива-
ля, включающий продвижение казахстанских проектов 
на мировые рынки, ведущие фестивали и кинофору-
мы. в работе фестиваля постоянно принимают учас-
тие ведущие кинокритики из европы и Азии, предста-
вители крупных международных киноинститутов.
сама концепция «евразии» вытекает из геополити-
ческого положения страны, расположенной на пере-
сечении культур запада и востока. поэтому конкур-
сная программа фестиваля включает в себя лучшие 
кинопроизведения европы, Азии и стран снг. так 
что, можно с уверенностью сказать, что всех нас ждет 
большой праздник кино.
Желаю всем творческой плодотворной работы в рам-
ках нашего юбилейного фестиваля!

Dear Festival participants and guests, 

on behalf of Kazakhstan’s filmmakers, i would like to 
welcome you to the 10th edition of eurasia international 
film festival and thank you for your participation.
the festival celebrates its anniversary as the only Central 
asian film event accredited by the international federation 
of film producers associations (fiapf). moreover, the 
international film Guide put eurasia iff in the top 35 
of the World’s leading film festivals, which is a great 
achievement. 
over the past few years, Kazakhstan’s film industry has 
moved to a totally new level and is now part of the global 
film community.
With the constant support of president nursultan 
nazarbayev, Kazakhstan’s film industry enjoys a dynamic 
growth.
the 10th eurasia film festival will celebrate the centenary 
of a prominent Kazakh actor and director, Shaken aimanov, 
the founding father of the Kazakh film industry. uneSCo 
has included his anniversary in its Commemorative events 
and dates Calendar. the festival will feature a number of 
events commemorating aimanov’s life and work, including 
a retrospective of his films, the presentation of a book 
album, and an opening night of the documentary “Shaken 
aimanov: a man and the legend”.
this year, the festival program service received a record  
180 competition entries from over 30 countries. 12 films 
were traditionally selected for the competition.
apart from the main competition, the following non-
competition programs will be presented: Shaken 
aimanov’s centenary; 30 years of the Kazakh new Wave; 
Cinema bridge: east – West; Korean Cinema days; Short 
films night; Stars of Shaken presents; as well as the 
traditionally held Special event section and the dynamic 
Kazakh Cinema program.
i would like to emphasize that eurasia iff’s business 
component is as important as its artistic one. the 
international promotion of Kazakh films at film markets, 
top festivals and cinema forums is our priority. therefore, 
year after year, leading film critics and representatives of 
major international film institutions from asia and europe 
come to take part in the festival. 
the eurasia iff’s concept is based on its host country’s 
geopolitical situation at the crossroads of cultures of east 
and West. that is why the festival’s Competition features 
the best cinematic works from europe, asia and CiS 
countries. 
i wish you all fruitful work at our jubilee festival. 
let’s celebrate the art of film!
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сЕргЕй лазарЕв 
ЮнесКо-ның Қазақстан, Қырғызстан, тәжікстан және 
Өзбекстан бойынша Алматыдағы Кластерлық бюросының 
директоры

сЕргЕй лазарЕв 
директор Кластерного бюро ЮнесКо в Алматы 
по Казахстану, Кыргызстану, таджикистану и узбекистану 

sergei lAzAreV 
director of the uneSCo Cluster office in almaty 
for Kazakhstan, Kyrgyzstan, tajikistan and uzbekistan 

Құрметті фестивальдың қатысушылары мен қонақтары!

ең алдымен, баршамызды бҰҰ халықаралық мәдениеттер жақындастығы 
онжылдығы (2013–2022) деп жариялаған мерекемен құттықтаймын. 
бұл, сөз жоқ, қазақстандық дипломатияның ірі жетісітігі, себебі 2010 
жылды мәдениет жылы деп табысты атап өткен Қазақстан осы баста-
маны халықаралық деңгейге көтерді. мәдениеттер жақындастығының 
халықаралық онжылдығы әлемдік қауымдастықтың түрлі мәдениеттер, 
діндер мен өркениеттер арасындағы диалогты бекіту бағытындағы бел-
сенділігін әрі қарай арттыруға ықпал ету мақсатында құрылған. себебі 
ЮнесКо – біріккен Ұлттар Ұйымы жүйесінің мәденет саласындағы нақты 
мандаты бар бірден-бір мекеме, ұйымның бас Ассамблеясы онжылдықты 
әлемдік деңгейде өткізудегі басты рольді біздің ұйымға тапсырып отыр. 
Атақты қазақ режиссеры Шәкен Аймановтың 100 жылдық мерейтойының 
ЮнесКоның тарихи күндер мен оқиғалар күнтізбесіне енгізілгендігі 
баршаңызға мәлім. сондықтан да биылғы «еуразия» кинофестивалінің 
басты оқиғасы қазақтың сүйікті режиссерының мерейтойы болып 
отырғандығы біздің мекеме үшін аса қуанышты жағдай. 
Кинематограф – өнердің адамның өміріне, әлемдік мәдени дамуға 
үлкен әсер ететін ең маңызды және кең таралған түрлерінің бірі. Шәкен 
Аймановтың фильмдері көрерменді адамгершілікке, қайырымдылық пен 
төзімділікке тәрбиелейді, оның кейіпкерлері – қайырымды, қарапайым 
және жоғары рухани құндылықтарды бағалайтын парасатты адамдар. 
осындай туындылар бүгінгі ұрпаққа қазақтың төл мәдениетін сақтап, 
дамытуға және осының негізінде әлемде болып жатқан процестерге 
жаңаша қарауға мүмкіндік береді. Өйткені бүгінгі таңда бәріміз де бей-
бітшілікті, адам құқықтары мен демократияны қорғау, кедейшілікпен 
күресу, әлемдік мұраны сақтап, рухани құндылықтарды қайта өркендету, 
адамзаттың тұрақты дамуына ықпал ету сияқты кешенді мәселелерді 
шешудің жаңа жолдарын қарастыру үстіндеміз. 
сөзімнің соңында біріккен Ұлттар Ұйымының бас Ассамблеясы 2015 
жылдың даму саласында мәдениет мәселесін басты элемент етіп 
қойып отырғанын айта кетуге рұқсат етіңіздер. Атап айтқанда, дамудың 
барлық деңгейлеріндегі саясат пен стратегияда мәдениет мәселелерін 
нақты және тиімді пайдалану маңыздылығына басым мән беріледі. 
осы тұрғыдан алғанда, мәдениеттің құрамдас бөлігі болып саналатын 
кинематографтың халықтың экономикалық және әлеуметтік жан-жақты 
дамуына әсер етеді.
«еуразия» кинофестивалінің жұмысы жемісті және табысы өтеді деп 
үміттенемін. 
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Уважаемые участники и гости кинофестиваля!

позвольте прежде всего поздравить всех нас с празд-
нованием международного десятилетия сближения 
культур, объявленного оон на 2013–2022 гг. Это, не-
сомненно, является крупным достижением казахстан-
ской дипломатии, т. к. именно Казахстан выступил с 
данной инициативой, следуя успешному проведению 
года сближения культур, праздновавшемуся в 2010 г. 
международное десятилетие сближения культур при-
звано содействовать дальнейшей активизации усилий 
мирового сообщества, направленных на укрепление 
диалога между различными культурами, религиями и 
цивилизациями. поскольку ЮнесКо – единственное 
учреждение системы организации объединенных на-
ций с конкретным мандатом в области культуры, ген-
ассамблея возложила на нашу организацию роль ве-
дущего учреждения оон по проведению десятилетия 
в мировом масштабе. 
Как вам известно, ЮнесКо включила 100-летие из-
вестного казахстанского режиссера Шакена Айманова 
в официальный календарь памятных дат и событий. 
поэтому нам очень приятно, что центральным собы-
тием предстоящего юбилейного кинофестиваля «ев-
разия» станет празднование столетия со дня рожде-
ния выдающегося казахстанского режиссера.
Кинематограф является одним из важнейших и самых 
популярных видов искусств, который осуществляет 
большое влияние на жизнь человека, влияет на ми-
ровое культурное развитие. фильмы Шакена Айма-
нова учат зрителя гуманности и толерантности, герои 
его картин – милосердны и мудры в отношении окру- 
жающих и в понимании высших духовных ценностей. 
именно такие фильмы могут помочь новому поколе-
нию сохранить и развить самобытную казахстанскую 
культуру и по-новому переосмыслить процессы, про-
исходящие сегодня в мире. ведь все мы сегодня нахо-
димся в поиске новых подходов к решению комплекс-
ных задач, таких как защита мира, демократии и прав 
человека, борьба с бедностью, сохранение мирового 
наследия и возрождение духовности, содействие ус-
тойчивому развитию человечества.
в заключении позвольте отметить, что генеральная 
Ассамблея организации объединенных наций выде-
лила культуру в качестве ключевого элемента повест-
ки дня в области развития после 2015 года. в част-
ности, подчеркивается важность обеспечения более 
заметного и эффективного учета вопросов культуры 
в политике и стратегиях в области развития на всех 
уровнях. и вполне закономерно, что кинематограф, 
как составная часть индустрий культуры, позволяет 
значительным образом содействовать всеобъемлю-
щему экономическому росту, социальному развитию, 
стабильности и сохранению наследия.
надеюсь, что юбилейный кинофестиваль «евразия» 
будет плодотворным и пройдёт с большим успехом.

Dear participants and guests of the film festival!

i have the pleasure of congratulating us all on celebrating 
the international decade for the rapprochement of 
Cultures declared by the united nations for 2013–2022. 
it is, undoubtedly, a major achievement of Kazakhstani 
diplomacy, since it is Kazakhstan that has taken the 
initiative, following the successful year of rapprochement 
of Cultures celebrated in 2010. the international decade 
for the rapprochement of Cultures is designed to promote 
further efforts of the world community that aim to strengthen 
the dialogue between various cultures, religions and 
civilizations. as the uneSCo is the only establishment 
of the system of the united nations organization with 
a concrete mandate in the field of culture, the General 
assembly has assigned to our organization the role of the 
leading establishment of the united nations to manage 
the decade on a global scale. 
as you know, uneSCo has included the centenary of 
the well-known Kazakh director Shaken aimanov into its 
official calendar of memorial dates and events. therefore, 
we are delighted that the central event of the forthcoming 
jubilee edition of the film festival eurasia is the celebration 
of the centenary of the birth of this outstanding Kazakh 
director.
Cinema is one of the major and most popular art forms, 
which has a huge influence on human life and on the 
development of world culture. aimanov’s films teach the 
spectator about humanity and tolerance, while the heroes 
are merciful and wise in respect to their neighbours and 
in understanding higher spiritual values. Such films can 
help a new generation to preserve and develop original 
Kazakhstan culture, and to rethink the processes of the 
modern world in a new manner. in fact, nowadays we 
are all in search of new approaches to the solution of 
complex problems, such as the protection of the world, 
of democracy and human rights, of the struggle against 
poverty, the preservation of world heritage and the revival 
of spirituality, and the support of a steady development of 
mankind.
in conclusion, i should like to note that the General 
assembly of the united nations organization has singled 
out culture as the key element of its agenda in the field of 
development after 2015. in particular, the importance of 
a more noticeable and effective account of questions of 
culture in politics and a strategy in the field of development 
at all levels is emphasized. it is quite natural that cinema 
as a key component of cultural industries exercises a 
significant influence on universal economic growth, social 
development, stability and preservation of heritage.
i hope that the jubilee edition of the film festival eurasia 
will be productive and will be a great success.
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жюри международного конкурса
JURy of IntERnAtIonAl compEtItIon

Халықаралық байқаудыҢ
қазылар алқасы

АсАнәлі әШімов 
цзЯ чЖАнКЭ
АндРеАс дРезен
ли чхАн дон
ольгА дыховичнАЯ

АсАнАли АШимов 
цзЯ чЖАнКЭ
АндРеАс дРезен
ли чхАн дон
ольгА дыховичнАЯ

aSSanali aShimov 
Jia zhanG-Ke
andreaS dreSen 
lee ChanG-donG
olGa dyKhoviChnaya
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Халықаралық БаЙқаУДың қазылар алқасы 

 жюри межДУнароДного конкУрса• Jury of international competition

асанәлі 
әшімов 
асанали ашимов
ASSAnAlI ASHImov

Кинорежиссер, актер

1937 жылы Жамбыл облысы, сарысу ауданының байқадам ауылында туған. 
Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының актерлық 
бөлімін бітірген (1961). 
студент кезінде-ақ «ботагөз», «ертістің жабайы жағалауында» атты 
фильмдерде ойнаған. институтты бітіргеннен кейін «Қазақфильм» киносту-
диясына жұмысқа тұрады, сол жылдардан бастап оның кинематографиялық 
белсенді өмірі басталады. 
1964 жылы А. әшімов м.әуезов атындағы Қазақ академиялық драма театрына 
ауысады. театрда істеген жылдарында елуден аса рольдерді сомдаған. 
А.әшімовтың кино мен сахнада жасаған түрлі образдарының жарқын тұлғалық 
сипаты ерекшелендіріп тұрады. оның кейіпкерлері рухының мықтылығымен, 
сахналық сүйкімділігімен тартымды. Қазақтың классикалық драматургиясының, 
эпостық және тарихи кейіпкерлердің образдарын сомдаған рольдері 
А.әшімовке үлкен табыс әкелді. бұлар – Шуақ («Қобыланды», м.әуэзов), Қодар 
(«Қозы-Көрпеш-баян cұлу», ғ.мүсірепов), Кебек («еңлік-Кебек», м.әуэзов), 
еламан («Қан мен тер», ә.нұрпейісов), сырым датов («болашаққа аманат», 
ғ.мүсірепов) және т.б.
театрдың қоюшы режиссеры ретінде А.әшімов н.гогольдың «Ревизор», 
ғ.мүсіреповтың «Амангелді», и.оразбаевтың «мен ішпеген у бар ма...», са-
адам ваннустың «егер мен сұлтан болсам» пьесаларын, Ж.Шанин атындағы 
Шымкент облыстық театрында «сұлтан да мәңгілік емес», ғ.мүсірепов 
атындағы жастар театрында А.сейдімбекпен бірге «Күн астындағы Күнікей 
қыз» спектакльдерін қойған.
А.әшімов «Атаманның ақыры», «Қыз Жібек», «транссібір жүрдек поезы», «сіз 
кімсіз, Ка мырза?» фильмдеріндегі рольдері арқылы көрермен көзайымына 
айналды. 
Кино режиссеры ретінде де А.әшімов ірі туындыларды дүниеге әкелді. 
«Аждаһа жылы», Қазақ ссР-інің мемлекеттік сыйлығын алған 4 сериялы «Аты 
аңызға айналған Шоқан» («Шоқан уәлиханов») фильмі. Өзінің «елімай» атты 
жеке студиясында «Қозы Көрпеш-баян сұлу» фильмін түсірді. 
КсРо халық артисі (1980), Қазақ ссР мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
(1972), КсРо мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1974), тәуелсіз «тарлан» 
сыйлығының иегері (2000). КсРо кинематографистер одағының мүшесі (1961). 
профессор, «Шәкен Жұлдыздары» Алматы кинофестивалінің президенті.

Кинорежиссер, актер

Родился в 1937 году в селе байкадам сарысуйского района джамбулской об-
ласти. окончил актерский факультет Казахской государственной консервато-
рии им. Курмангазы (1961). 
будучи студентом, снимался в фильмах «ботагоз», «на диком бреге иртыша». 
после окончания института был принят в штат киностудии «Казахфильм», где 
началась его активная кинематографическая деятельность. 

ҚАзАҚстАн • КАзАхстАн • KazaKhStan

тҮсіРген фильмдеРі

2004 тұзды көл жағасындағы үй
1992 Қозы Көрпеш – баян cұлу
1986 Жусан
1984 Аты аңызға айналған Шоқан
1981 Аждаһа жылы

АКтеР Ретіндегі фильмдеРі:

2009 сіз кімсіз, Ка мырза?
2001 Қазақы окиға
1989 маньчжур варианты
1987 Өткелде
1985 дамир мен дина
1984 Аты аңызға айналған Шоқан
1980 Жаушы
1979 нан дәмі
1979 Алатаудың күміс мүйізі
1977 транссібір жүрдек поезы 
1975 таңдау
1973 сарқырама
1970 Қыз-Жібек
1970 Атаманның ақыры
1966 Үрейлі таң
1966 ән қанатында
1964 Көкжиектегі іздер
1963 торап
1962 Ұлым менің
1961 ән шақырады 
1960 бір ауданда
1959 ертістің жабайы жағалауында
1957 ботагөз
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в 1964 году А. Ашимов перешел в Казахский академический театр драмы  
им. м. Ауэзова. за время работы на сцене этого театра им создано свыше 
пятидесяти ролей. 
в разноплановых характерах, которые создал А. Ашимов на сцене и в кино, 
преобладает яркое личностное начало. герои его интересны своей целеуст-
ремленностью, силой духа и многогранной сценической привлекательностью. 
значительные успехи достигнуты А. Ашимовым в исполнении ролей эпичес-
ких и исторических, героев казахской классической драматургии. Это – Шуақ 
(«Қобланды» м. Ауэзова), Қодар («Қозы-Көрпеш – баян сұлу» г. мусрепова), 
Кебек («еңлік – Кебек» м.Ауэзова), еламан («Кровь и пот» А. нурпеисова), 
сырым датов («завещание потомкам» г. мусрепова) и ряд других. 
в качестве режиссера-постановщика театра А. Ашимовым поставлены спек-
такли «Ревизор» н. гоголя, «Амангельды» г. мусрепова, «есть ли яд, который 
я не пил…» и. оразбаева, «если б я был султан» саадама ваннуса и др. в 
Шымкентском областном театре им. Ж. Шанина им поставлен спектакль «и 
даже султан не вечен», в Республиканском театре юного зрителя им. г. мус-
репова – спектакль «солнечная красавица Күнекей» (при участии А. сейдим-
бека). 
Широкую известность А. Ашимову принесли роли, сыгранные им в фильмах 
«Конец атамана», «Қыз-Жібек», «транссибирский экспресс», «Кто вы, госпо-
дин Ка?». 
Ярко и самобытно проявился Ашимов и как режиссер кино. им сняты филь-
мы: «год дракона», 4-серийный телевизионный фильм «легендарный чокан» 
(«чокан валиханов»), удостоенный государственной премии Казахской ссР. 
на собственной киностудии «елімай» им снят фильм «Қозы Көрпеш – баян 
сұлу». 
народный артист сссР (1980), лауреат государственной премии Казахской 
ссР (1972), лауреат государственной премии сссР (1974), обладатель не-
зависимой премии «тарлан» (2000). член союза кинематографистов сссР 
(1961). профессор. президент Алматинского кинофестиваля «звезды Шаке-
на».

Film director, actor

born in 1937 in the village baikadam, Sarysuisk region, dzhambul district. 
Graduated from the actor’s faculty of the Kurmangazy Kazakh State Conservatory 
(1961). 
as a student, he acted in the films “botagoz”, and “on the Wild banks of irtysh”. 
after graduation he joined the staff of the film studio Kazakhfilm, where his screen 
activity started. 
in 1964 ashimov moved to the Kazakh academic drama theatre named after  
m. auezov. during his work on the stage of this theatre he created over fifty roles. 
the diverse roles and characters created by ashimov on stage and on screen reveal 
his brilliant personality. his heroes are interesting by their purposefulness, strength 
of mind and their multifaceted scenic appeal. Significant success was achieved in 
ashimov’s performances of epic and historical heroes of classical Kazakh drama, 
such as Shuak in auezov’s “Koblandy”; Kodar in musrepov’s “Kozy Korpesh and 
bayan Sulu”; Kebek in auezov’s “enlik-Kebek”; elaman in a. nurpeisov’s “blood and 
Sweat”), Srym datov in musrepov’s “legacy for the descendants”) and others. 
as theatre director, ashimov staged n. Gogol’s “the Government inspector”, 
musrepov’s “amangeldy”, i. orazbaev’s “is there a poison which i have not drunk…”, 
S. vannus’ “if i were the Sultan” and others. in Shymkent’s regional theatre named 
after z. Shanin he staged “even the Sultan is not eternal”, and at the republican 
theatre of the young Spectator named after musrepov he directed Kunekei’s “the 
Sun’s beauty” (with a. Seidimbekov). 
ashimov reached wide popularity through his film roles, such as “the end of the 
ataman”, “Kyz-zhibek”, “the transsiberian express”, and “Who are you, mister 
Ka?”. 
ashimov also excelled as filmmaker with the films “the year of the dragon”, the  
4-part television series “the legendary Chokan” (“Chokan valikhanov”), and 
received the State prize of the Kazakh SSr. at his own film studio elimai he made 
the film “Kozy Korpesh and bayan Sulu”. 
national actor of the uSSr (1980), winner of the State prize of the Kazakh SSr 
(1972), winner of the State prize of the uSSr (1974), of the independent prize 
“tarlan” (2000). member of the filmmakers’ union of the uSSr (1961). professor. 
president of the almaty film festival “Shaken’s Stars”.

фильмогРАфиЯ
в КАчестве РеЖиссеРА:

2004 дом у соленого озера
1992 Қозы Көрпеш – баян сұлу
1986 полынь
1984 легендарный чокан
1981 год дракона

фильмогРАфиЯ в КАчестве АКтеРА

2009 Кто вы, господин Ка?
2001 Қазақи окиға
1989 маньчжурский вариант
1987 на перевале
1985 дамир плюс дина
1984 легендарный чокан
1980 гонцы спешат
1979 вкус хлеба
1979 серебряный рог Алатау
1977 транссибирский экспресс 
1975 выбор
1973 водопад
1970 Қыз-Жібек
1970 Конец атамана
1966 тревожное утро
1966 Крылья песни
1964 следы уходят за горизонт
1963 перекресток
1962 мальчик мой
1961 песня зовет 
1960 в одном районе
1959 на диком бреге иртыша
1957 ботагоз

filmoGraphy aS direCtor:

2004 the house by the Salty lake
1992 Kozy Korpesh and bayan Sulu
1986 Wormwood
1984 the legendary Chokan
1981 the year of the dragon

filmoGraphy aS aCtor:

2009 Who are you, mister Ka?
2001 a purely Kazakh Story
1989 the manchurian version
1987 on the mountain pass
1985 damir plus dina
1984 the legendary Chokan
1980 the messengers hurry
1979 the taste of bread
1979 the Silver horn of ala-tau
1977 the trans-Siberian express 
1975 the Choice
1973 the Water-fall
1970 Kyz-zhibek
1970 the end of the ataman
1966 a Worrying morning
1966 the Wings of a Song
1964 the traces go beyond the horizon
1963 Crossroads
1962 my boy
1961 the Song is Calling
1960 in one region
1959 on the Wild banks of the irtysh
1957 botagoz
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Режиссер, сценарист, продюсер

1970 жылы Қытайдың Шаньси провинциясының фэньян қаласында туған. 
пекин Киноакадемиясының кино зерттеу және сценарист өнері факультетін 
бітірген (1993). 1995 жылдан киносценарист ретінде жұмыс істейді. Қазіргі 
кезде пекинде жұмыс істейді.
1998 жылы оның тұңғыш көркем фильмі «сяо у» 48 берлин кинофестивалінің 
вольфганг жүлдесін, нетпАК жүлдесін жеңіп алды. 2006 жылы оның «на-
тюрморт» фильмі венеция кинофестивалінің «Алтын арыстан» бас жүлдесін 
және 2008 жылы лос-Анджелестегі Киносыншылар Ассоциациясының 
«Үздік шетелдік фильм» жүлдесін иемденді. «нью-йорк таймс» газеті цзя-
ны «Қазіргі заманның 40-қа дейінгі жастар арасындағы ең үздік режиссеры» 
деп атады. 2007 жылы цзя Канн хКф Cinéfondation және қысқа метражды 
фильмдер конкурсының қазылар алқасының төрағасы болды. 
сонымен қатар цзя чжанкэ 2007 жылы давоста өткен халықаралық 
экономикалық форумда әлемнің Жас көшбасшыларының бірі деп аталды. 
2008 жылы довилдегі Азия фильмдері фестивалінің жүлдесін алды. сол 
жылы «the Guardian» цзя чжанкэні «жер шарын сақтап қала алатын 50 
адамның бірі» деп атады. 2009 жылы ол францияның Өнер және әдебиет 
орденімен наградталды, лас пальмас кинофестивалінің бас жүлдесін алды. 
2010 жылы торонто хКф оны «онжылдық режиссеры» наградасымен мара-
паттады. сол жылы локарна кинофестивалінде бас жүлде алды. 2013 жылы 
66 Канн кинофестивалінде оның «Күнәнің жұғуы» фильмі «Үздік сценарий» 
жүлдесін алды. 

Режиссер, сценарист, продюсер

Родился в 1970 в фэньян, провинция Шаньси, Китай. окончил факультет 
исследования кино и сценарного искусства Киноакадемии пекина (1993). с 
1995 года начинает работать киносценаристом. на данный момент прожи-
вает в пекине.
в 1998 его первый художественный фильм «сяо у» получил приз вольф-
ганга, премию нетпак 48-го берлинского международного кинофестиваля, 
международный форум нового Кино. в 2006 году за фильм «натюрморт» 
цзя чжанкэ получил золотого льва на 63-м международном Кинофести-
вале в венеции и награду за лучший иностранный фильм от Ассоциации 
Кинокритиков лос-Анджелеса в 2008-м. «нью-йорк таймс» назвала цзя 
«лучшим режиссером современного кино, моложе 40». цзя также был пре-
зидентом жюри Cinéfondation и конкурса короткометражных фильмов на 
Каннском международном Кинофестивале в 2007. 
Кроме того, цзя чжанкэ был назван одним из молодых мировых лидеров 
на всемирном экономическом форуме в давосе 2007. в 2008 году он полу-
чил приз на фестивале Азиатских фильмов в довиле. в том же году «the 

ҚытАй • КитАй • China

цзя чжанкэ
цзя чжанкэ
JIA ZHAng-kE

тҮсіРген фильмдеРі

2013 Күнәнің жұғуы
2008 Қала 24
2006 натюрморт
2004 бейбітшілік
2002 Жат қуаныштар
2000 тұғырнама
1998 сяо у (қалта тонаушы)
1996 сяо Шань үйге қайтады

фильмогРАфиЯ 

2013 прикосновение греха
2008 город 24
2006 натюрморт
2004 мир
2002 неизведанные радости
2000 платформа
1998 сяо у (Карманник)
1996 сяо Шань возвращается домой

filmoGraphy 

2013 a touch of Sin
2008 24 City
2006 Still life
2004 the World
2002 unknown pleasures
2000 platform
1998 xiao Wu / pickpocket
1996 xiao Shan Going home
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Guardian» назвал цзя чжанкэ одним из «50 человек, которые могут спас-
ти планету». в 2009-м он был награжден орденом искусств и литературы 
франции и получил награду Кинофестиваля лас пальмас гран Канарии. в 
2010 году международный Кинофестиваль торонто наградил его призом 
«Режиссер десятилетия». в том же году он получил леопарда на 63-м Кино-
фестивале в локарно. в 2013-м на 66-ом Каннском международном Кино-
фестивале он получил приз за лучший сценарий за фильм «прикосновение 
греха».

Director, writer, producer

born in 1970 in fengyang, Shanxi province of China. after attending the 
department of Screening Writing and Cinema Studies of beijing film academy 
in 1993, he became a film screenwriter in 1995. he now lives in beijing.
in 1998 his first feature film xiao Wu won the Wolfgang prize, netpaC award 
of the berlin iff, international forum of new Cinema. in 2006 Jia’s Still life 
received the Golden lion award at the venice iff and the best foreign film 
of los angeles film Critics association awards 2008. the new york times 
appraised Jia as “the world best director under the age of 40”. Jia also acted as 
jury president for the Cinéfondation and the short film competition at Cannes in 
2007. 
furthermore, Jia zhang-ke was identified as one of the young Global leaders 
at the World economic forum in davos in 2007. in 2008 he received a tribute 
from the festival du film asiatique de deauville. in the same year the Guardian 
named Jia zhang-ke as one of the “50 people who could save the planet”. in 2009 
he was awarded the officer order of arts and letters of france and a tribute from 
the festival de Cine de las palmas, Gran Canaria. in 2010 the toronto iff gave 
him the “director of the decade” award. the same year he received the leopard 
of honor at the festival del film locarno. in 2013 the Cannes iff awarded Jia’ s 
a touch of Sin the best Screenplay prize.
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Режиссер 

1963 жылы Шығыс германияның гер қаласында туған. потсдам-бабелсбергте 
«Конрад вольф» кино және телевидение академиясында режиссураны оқыған. 
германияның ең құрметті режиссерларының бірі. оның «Жол үсті» гриль-бары» 
фильмі 2002 жылы берлин кинофестивалінде «Күміс аю» жүлдесін, чикаго фес-
тивалінде «Үздік режиссер» және «Үздік актерлық топ» жүлделерін, гент кино-
фестивалінде «Үздік режиссер» жүлдесін жеңіп алған. «тоғызыншы аспанда» 
фильмі Канн фестивалінің «ерекше көзқарас» секциясында «Көрермендер 
көзайымы» жүлдесіне ие болып, еуропа киноакадемиясының жүлдесіне 
ұсынылды, неміс киноакадемиясының «Үздік актриса», «Үздік режиссер» және 
«Үздік фильм» жүлделерін алды. «су қосылған виски» картинасы Карловы вары 
фестивалінде «Үздік режиссер» жүлдесін иемденсе, «Өткелдегі аялдама» кар-
тинасы Канн кинофестивалінің «ерекше көзқарас» секциясының бас жүлдесін 
және неміс киноакадемиясының «Үздік фильм», «Үздік актер» және «екінші 
рольдегі үздік актер» жүлделерін алды. 

Режиссер 

Родился в 1963 в гере, восточная германия. изучал режиссуру в Академии кино 
и телевидения «Конрада вольфа», потсдам-бабелсберг. один из самых ува- 
жаемых режиссеров германии. его фильм «гриль-бар «на полпути» получил 
серебряного медведя на берлинском кинофестивале 2002, приз «лучшему 
режиссеру» и «лучшей актерской группе» на чикагском кинофестивале, приз 
«лучшему режиссеру» на гентском кинофестивале. фильм «на девятом небе» 
выиграл приз зрительских симпатий на Каннском кинофестивале (2008) в сек-
ции «особый взгляд», был номинирован на премии европейской киноакаде-
мии, получил призы немецкой киноакадемии в номинациях «лучшая актриса», 
«лучший режиссер» и «лучший фильм». фильм «виски с водкой» был награж-
ден призом «лучшему режиссеру» на мКф Карловы вары 2009, а фильм «ос-
тановка на перегоне» получил гран-при секции «особый взгляд» на Каннском 
кинофестивале 2011 и призы немецкой Киноакадемии 2012 в категориях: «луч-
ший фильм», «лучший режиссер», «лучший актер» и «лучший актер второго  
плана».

Director

born in Gera (Gdr) in 1963. he studied directing at the Konrad Wolf academy 
for film and television in potsdam-babelsberg. dresen is one of Germany’s most 
admired directors. Grill Point won the Silver bear at the berlinale 2002, as well as 
best director and best acting ensemble at the Chicago festival and best director at 
the Ghent festival, belgium. Cloud 9 premiered at Cannes in 2008, where it won the 
audience award in un Certain regard; the film was nominated for the european film 
academy award and received prizes for best actress, best director and best film at 
the German film awards 2009. Whiskey with Vodka was awarded for best director at 
the iff Karlovy vary 2009 and Stopped on Track won the Grand priz of the Certain 
regard section at Cannes in 2011 and the German film awards 2012 in 4 categories 
(best film, best director, best actor, best Supporting actor).

геРмАниЯ • геРмАниЯ • Germany

андрЕас дрЕзЕн
андреас дрезен
AndREAS dRESEn

тАңдАмАлы фильмдеРі

2012 соңғы қатардағы генрих (дер.)
2011 Өткелдегі аялдама
2009 су қосылған виски
2008 тоғызыншы аспанда
2005 балкондағы жаз 
2004 вилленброк
2002 хенрика үшін дауыс беремін! (дер.)
2001 «Жол үсті» гриль-бары»
2000 полиция әйел (тел.)
1998 түнгі бейнелер 
1997 денеңнен аулақ (тел.)
1992 бейғам ел

избРАннАЯ фильмогРАфиЯ

2012 генрих с заднего ряда (док.)
2011 остановка на перегонке
2009 виски с водкой
2008 на девятом небе
2005 лето на балконе 
2004 вилленброк
2002 голосую за хенрика! (док.)
2001 гриль бар «на полпути» 
2000 Женщина-полицейский (тел.)
1998 ночные образы 
1997 прочь из своей кожи (тел.)
1992 спокойная страна

SeleCt filmoGraphy 

2012 henryk from the back row (doc.)
2011 Stopped on track
2009 Whiskey with vodka
2008 Cloud 9
2005 Summer in berlin
2004 Willenbrock
2002 vote for henryk! (doc.)
2001 Grill point
2000 the police Woman (tv)
1998 night Shapes 
1997 Changing Skins (tv)
1992 Silent Country
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Режиссер, сценарист, жазушы, продюсер

1954 жылы оңтүстік Кореяда, тэгу қаласында туған. Кёнбук ұлттық университеті-
нің «Корей әдебиеті» факультетінде оқыған. 1983 жылы «чолли» атты алғашқы 
романы жарық көрді. «Жұлдызды аралға» (1993, реж. пак Квансу) және «Жалғыз 
ұшқын» (1995, реж. пак Квансу) фильмдерінің сценарий авторы. 2000 жылы 
«Жалбызды кәмпит» атты тұңғыш режиссерлық картинасын шығарды, ал 2003 
жылы оның «оазис» фильмі венеция фестивалінде «Алтын арыстан» жүлдесіне 
үміткер атанып, фипРесси және режиссурасы үшін SiGniS жүлделеріне ие бо-
лады. 2003-2004 жылдары ол оңтүстік Кореяның мәдениет және туризм министрі 
қызметін атқарады. 2007 жылы «Құпия шұғыла» фильмі Канн кинофестивалінің 
конкурстық бағдарламасына енді. 2010 жылы «поэзия» фильмі Канн кинофес-
тиваліне қатысып, «Алтын пальма бұтағына» үміткерлер қатарында болып, 
қазылар алқасының жүлдесі мен «Үздік сценарий» жүлдесін алады. ли чхан 
дон режиссураға қосқан үлесі үшін, үздік фильм және үздік сценарий үшін үш 
рет «Азия оскарын» (apSa) алған. 2013 жылы ли чхан дон продюсерлік еткен 
«хва-йи» фильмі шықты. оның тағы бір продюсерлік фильмі «менің үйімнің 
табалдырығындағы қыз» 2014 жылы Канн фестивалінде көрсетілді. 

Режиссер, сценарист, писатель, продюсер 

Родился в 1954 году в тэгу, Южная Корея. учился в Кенбукском национальном 
университете по специальности «Корейская литература». в 1983 году написал 
свой первый роман «чолли». Автор сценария фильмов «К звездному острову» 
(1993, реж. пак Квансу) и «одна искра» (1995, реж. пак Квансу). в 2000 дебю-
тировал как режиссер с картиной «мятная конфета», его фильм «оазис» (2003) 
попадает в конкурсную программу венецианского кинофестиваля (номинирован 
на «золотого льва», получил приз фипРесси, приз SiGniS, приз за режиссуру). 
в 2003–2004 годах занимал пост министра культуры и туризма Южной Кореи. 
в 2007 году его фильм «тайное сияние» отбирается в конкурсную программу 
Каннского кинофестиваля. в 2010 году его фильм «поэзия» участвует в основ-
ном конкурсе Каннского кинофестиваля (номинирован на «золотую пальмовую 
ветвь», получил приз за лучший сценарий и приз жюри). ли чхан дон удостоен 
3-х наград «Азиатского оскара» (apSa) за вклад в режиссуру, лучший фильм, 
лучший сценарий. в 2013 выходит фильм «хва-йи», где ли чхан дон выступил в 
роли продюсера. следующий фильм, в котором он тоже был продюсером, «де-
вушка на пороге моего дома» был показан на Каннском кинофестивале в 2014.

Director, scriptwriter, writer, producer

born in 1954 in daegu, South Korea. Studied Korean literature at Kyungpook national 
university. in 1983 he wrote his first novel “Chonri”. Scriptwriter for the films “to the 
Starry island” (1993, dir. park Kwang-su) and “a Single Spark” (1995, dir. park Kwang-
su). in 2000 he debuted as filmmaker with “peppermint Candy”; his film “oasis” (2003) 
participated in the competition of the venice iff and received the fipreSCi prize, 
the SiGniS prize and the best director’s award. from 2003-2004 he held the post of 
minister of Culture and tourism of South Korea. in 2007 his film “Secret Sunshine” 
was selected for the competition of Cannes iff, and in 2010 this was followed by 
“poetry”, which also competed in Cannes, where it received the best Screenplay 
award and a Jury prize. lee Chang-dong received three “asian oscars” (apSa) 
for his contribution to direction, for best film, and best script. in 2013 Chang-dong 
produced Joon-hwan Jang’s film “hwayi: a monster boy”. his latest film, which he 
also produced, is “a Girl at my door”; it was shown in Cannes in 2014.

оңтҮстіК КоРеЯ • ЮЖнАЯ КоРеЯ • South Korea

ли чХан дон
ли чхан дон
lEE cHAng-dong

тҮсіРген фильмдеРі

2010 поэзия
2007 Құпия шұғыла
2002 оазис 
2000 Жалбызды кәмпит
1997 Жасыл балық

фильмогРАфиЯ

2010 поэзия
2007 тайное сияние
2002 оазис 
2000 мятная конфета
1997 зеленая рыба

filmoGraphy 

2010 poetry
2007 Secret Sunshine
2002 oasis
2000 peppermint Candy
1997 Green fish

Халықаралық БаЙқаУДың қазылар алқасы 

жюри межДУнароДного конкУрса• Jury of international competition
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Халықаралық БаЙқаУДың қазылар алқасы 

 жюри межДУнароДного конкУрса• Jury of international competition

Актриса, продюсер, сценарист

Режиссерлар мен сценаристердің Жоғары курсын бітірген (А. герман мен 
с. Кармалитаның шеберханасы). Режиссер ретінде бірқатар деректі және 
телевизиялық фильмдер түсірген: «мария бочкарева. Өлім шақырушы» (2005), 
«ормандағы соғыс. хатыньның масқара құпиясы» (2008), «ғажайыптар» (2012) 
және т.б. Ангелина никонованың бірнеше фильмінің продюсері болған, оның ішін-
де «ымырттағы сурет» фильмінің сценарийін бірлесе жазған. бұл фильм бірне-
ше еуропалық фестивальдардың жүлделерін алып, еуропа киноакадемиясының 
«Жыл жаңалығы» жүлдесіне ұсынылған. «Welkome home», «турбо», «диагнозы: 
актер» және т.б. фильмдердің продюсері. «тиын» (2002), «дем жұту/Шығару», 
«екі күн» (2011), «ымырттағы сурет» (2011) фильмдеріне актриса ретінде 
қатысқан. 2010 жылдан бері «2morrow/завтра» халықаралық тәуелсіз кинофес-
тивалін басқарады, сонымен қатар «2morrow/завтра» кинокомпаниясының не-
гізін салушы және продюсер. 

Актриса, продюсер, сценарист

окончила высшие курсы режиссеров и сценаристов (мастерская А. германа 
и с. Кармалиты). Как режиссер сняла ряд документальных и телевизионных 
фильмов: «мария бочкарёва. зовущая на смерть» (2005), «война в лесах. по-
зорная тайна хатыни» (2008), «чудеса» (2012) и др. продюсировала несколько 
фильмов режиссера Ангелины никоновой, в том числе и «портрет в сумерках», 
где выступила как cоавтор сценария. фильм получил несколько десятков на-
град на европейских кинофестивалях и номинировался европейской киноака-
демией на премию «открытие года». продюсер фильмов «Welcome home», 
«турбо», «диагноз: актер» и др. среди актерских работ – роли в фильмах «Ко-
пейка» (2002), «вдох/выдох», «два дня» (2011), «портрет в сумерках» (2011) 
и др. C 2010 года возглавляет международный фестиваль независимого кино 
«2morrow/завтра», а также является со-основателем и продюсером кинокомпа-
нии «2morrowfilms». 

Actress, producer, scriptwriter

Graduated from the higher Courses for directors and Scriptwriters (workshop of a. 
German and S. Karmalita). She directed a number of documentary and television 
films: “maria bochkareva. Calling for death” (2005), “War in the Woods. the Shameful 
Secret of Katyn” (2008), “miracles” (2012), etc. She produced some films by director 
angelina nikonova, including “twilight portrait”, for which she also co-wrote the script. 
the film received dozens of awards at european film festivals and was nominated by 
the european film academy for the prize “discovery of the year”. She produced the 
films “Welcome home”, “turbo”, “diagnosis: actor”, and others. She has appeared, 
among others, as an actress in the films “the Kopeck” (2002), “inhale/exhale”, “two 
days” (2011), “twilight portrait” (2011). Since 2010 she heads the international festival 
of independent Cinema “2morrow/zavtra”, and is also co-founder and producer of the 
film company “2morrowfilms”.

Ресей • РоссиЯ • ruSSia

ольга дыХовичная
ольга дыховичная
olgA dykHovIcHnAyA
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жюри фипресси и нетпак
JURy fIpREScI And nEtpAc

фипрЕсси жәнЕ нЕтпак  
қазылар алқасы
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1990 жылы нетпАК-тың пайда бо-
луы Азия киносын жандандырумен 
сәйкес келді. Азияның жаңа дарын-
ды режиссерлерларына қарым-
қатынас жасайтын және білімдерін 
жинақтайтын алаң қажет болды 
– осылайша «синемайя» (Cinemaya) 
атты тоқсандық басылым пайда 
болды, ол әлі күнге дейін азиялық 
киносыншылар, жазушылар мен 
ғалымдарының басын қосатын фо-
рум ролін атқарады. оның беттерін-
де Азия кинематографының жаңа 
қағидалары қалыптасады. Өзінің 
меншік сыйлығын құру ұйымның бас-
ты жетістіктерінің бірі болып табыла-
ды – қазір нетпАК қазылар алқасы 
әлемнің 5 құрылығында өтіп жатқан 
28 халықаралық фестивальдарға 
қатысады және Азия киносының эта-
лонын анықтау кезінде шешуші роль-
ді атқарады. 

түгелдей дерлік маңызды кино-
фестивальдарда алтын арыстан-
дармен, пальмалармен немесе 
мүсіншелерімен бірге фипРесси 
сыйлығы да, қарапайым сөзбен 
айтқанда, киносыншылардың халық-
аралық сыйлығы беріледі. бұл ма-
рапат 1946 жылдың өзінде, бірінші 
Канн фестивалінде фипРесси-ге 
дэвид линнің «Қысқа кездесу» филь-
мі ұнаған кездің өзінде-ақ беделді 
болған. федерацияның негізін 1925 
жылы бельгиялық және француз ки-
носыншылары қалаған, бірақ оның 
бүгінгі сыйлық түрі тек 1931 жылға 
қарай ғана қалыптасты. бүгінгі күні 
фипРесси қазылар алқасы жылына 
50-ден астам фестивальге қатысады, 
ол табыстайтын сыйлықтың ақшалай 
негізі болмағанымен, ең қалаулы 
марапаттардың бірі болып сана-
лады.

почти на всех значимых кинофес-
тивалях вместе с золотыми львами, 
пальмами или статуэтками обяза-
тельно присуждается и премия фи-
пРесси, проще говоря – междуна-
родный приз кинокритиков. престиж-
ной эта награда считалась еще в 
1946 году, когда на первом Каннском 
фестивале симпатии фипРесси 
оказались на стороне фильма дэви-
да лина «Короткая встреча». сама 
же федерация была основана в 1925 
году бельгийскими и французскими 
кинокритиками, однако сегодняшние 
ее черты премия приобрела лишь к 
1931. в наши дни жюри фипРесси 
участвует в более чем 50 фестива-
лях в год, а вручаемый им приз яв-
ляется одной из самых желанных 
наград, хотя и не несет в себе ника-
кой денежной составляющей. 

Рождение нетпАК в 1990 году 
совпало с возрождением азиат- 
ского кино. новым талантливым ре-
жиссерам Азии была необходима 
площадка для общения и накопле-
ния знаний – так появилось еже-
квартальное издание «синемайя» 
(Cinemaya), которое до сих пор иг-
рает роль форума для азиатских 
кинокритиков, писателей и ученых. 
на его страницах и происходит рож-
дение новых канонов азиатского ки-
нематографа. одним из важных до-
стижений организации стало учреж-
дение собственной премии – теперь 
жюри нетпАК присутствует на 28 
международных фестивалях, прохо-
дящих на пяти разных континентах 
земли, и имеет решающее влияние 
в определении эталонов азиатского 
кино. 

at almost all significant film festivals, 
along with golden lions, palms or 
other statuettes, fipreSCi awards 
a prize also: to put it simply, it is the 
international prize of film critics. 
this award was already considered 
prestigious in 1946, when – at the 
first Cannes festival – the sympathies 
of fipreSCi were bestowed upon 
david lean’s “brief encounter”. the 
federation itself was formed in 1925 
by belgian and french film critics, 
but acquired its current features only 
in 1931. nowadays fipreSCi juries 
participate in over 50 festivals every 
year, and its prize is one of the most 
sought-after awards, although it carries 
no monetary reward.

the birth of netpaC in 1990 
coincided with a revival of asian 
cinema. the new talented directors of 
asia needed a platform for discussion 
and for a knowledge-base, and thus 
the quarterly publication “Cinemaya” 
appeared, which still today acts as a 
forum for asian film critics, writers and 
scholars. on its pages new canons of 
asian cinema are established. one of 
the most important achievements of 
the organization is the establishment of 
its own prize, and now a netpaC jury 
is present at 28 international festivals 
on five different continents, with a 
decisive influence on the definition of 
standards in asian cinema. 

КинемАтогРАфиЯлыҚ бАспАсӨздің  
хАлыҚАРАлыҚ федеРАциЯсы
меЖдунАРоднАЯ федеРАциЯ КинемАтогРАфичесКой пРессы
international federation of the film preSS

fédération internationale  
de la preSSe 

сinématoGraphique

АзиЯ Киносын ҚолдАу-КӨтеРмелеу ЖҮйесі
сеть по пРодвиЖениЮ АзиАтсКого Кино
netWorK for the promotion of aSian CinemaW
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андрЕа мартини
андреа мартини
AndREA mARtInI

Киносыншы, университет оқытушысы 
1983 жылдан сиена университетінде кино теориясы 
мен тарихынан дәріс береді, доцент. 1986 жылы q.n. 
(quotidiano nazionale) газетінде киносыншы болып 
жұмыс істей бастайды. arte үшін «бергман бергман 
арқылы» және «Кинематографистер мен Азаматтар» 
атты телевизиялық деректі фильмдер түсірді. венеция 
халықаралық кинофестивалінің кеңесшісі (1990–1996). 
Киносыншылардың халықаралық апталығының негіз-
гі өкілі (1997–2005). 1999 жылы пезаро халықаралық 
кинофестивалінің директоры болды.

Кинокритик, преподаватель университета
с 1983 года – доцент университета сиены, преподает 
историю и теорию кино. в 1986 начинает работать кино-
критиком в газете q.n. (quotidiano nazionale). снял те-
левизионные документальные фильмы «бергман через 
бергмана» и «Кинематографисты и граждане» для arte. 
советник международного венецианского кинофести-
валя (1990–1996). основной делегат международной 
недели кинокритиков (1997–2005). в 1999-м был дирек-
тором международного кинофестиваля пезаро.

Film critic, university lecturer
andrea martini has been associate professor at the 
university of Siena since 1983, teaching history and theory 
of Cinema. in 1986 he began to write film reviews for q.n. 
(quotidiano nazionale). he has made tv documentaries, 
such as “bergman by bergman” and “Cinéastes e Citoyens” 
(on nanni moretti), for arte. he has been advisor to the 
venice iff (1990-1996), General delegate of the festival’s 
international Critic’s Week (1997-2005); in 1999 he was the 
director of the pesaro iff.

фипрЕсси 
қазылар  
алқасы

АндРеА мАРтини
биРгит боймеРс
нигоРА КАРимовА

АндРеА мАРтини
биРгит боймеРс
нигоРА КАРимовА

andrea martini
birGit beumerS
niGora Karimova

итАлиЯ • итАлиЯ • italy

жюри фипресси
fIpREScI JURy
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Киносыншы

биргит боймерс – кинотанушы, Аберистуит уни-
верситетінің профессоры (уэльс, Ұлыбритания). 
бірқатар мақалалар мен кітаптардың, оның ішінде 
«орыс киносының тарихы» (2009) және «орталық Азия 
киносы» жинағының (2013) авторы. KinoKultura жүйелік 
журналының және Studies in Russian and Soviet Cinema 
ғылыми-зерттеу журналының редакторы.

Кинокритик

биргит боймерс – киновед, профессор в университете 
Аберистуит (уэльс, великобритания). Автор ряда книг 
и статьей, среди них «история русского кино» (2009) и 
сборник о «Кино в центральной Азии» (2013). Редактор 
сетевого журнала KinoKultura и научно-исследователь-
ского журнала Studies in Russian and Soviet Cinema.

Film critic

birgit beumers is professor of film Studies at the university 
of aberystwyth, Wales (uK). She has published widely on 
cinema and theatre, including A History of Russian Cinema 
(2009) and, as co-editor Cinema in Central Asia (2013). She 
is currently working on a directory of Central asian cinema. 
She is editor of KinoKultura (online) and of the academic 
journal Studies in Russian and Soviet Cinema. 

ҰлыбРитАниЯ • велиКобРитАниЯ • uK

нигора каримова
нигора каримова 
nIgoRA kARImovA

биргит боймЕрс
Биргит Боймерс
BIRgIt BEUmERS

Кинотанушы
нигора Каримова – кинотанушы, өнертану ғылымының 
кандидаты, Өзбекстан ғылым академиясының өнертану 
институтының аға ғылыми қызметкері.ташкент мемле-
кеттік университетінің журналистика факультетін бітірген 
(1987). 1997 жылы «1960–1990 жылдардағы Өзбекстан 
көркем киносының жас кейіпкері» деген тақырыпта 
диссертация қорғаған. 2011–2013 жылдары ташкент 
халықаралық кинофорумының бағдарламалық директо-
ры болды. 

Киновед
нигора Каримова – киновед, кандидат искусствоведе-
ния, старший научный сотрудник института искусствоз-
нания Академии наук Республики узбекистан. окончила 
факультет журналистики ташкентского государственно-
го университета (1987). в 1997 году защитила диссерта-
цию на тему «молодой герой игрового кино узбекистана 
1960–1990-х гг.» в 2011–2013 гг. являлась программным 
директором ташкентского международного кинофору-
ма. 

Film Critic
nigora Karimova is a film critic with an m.a. in art criticism, 
and senior researcher at the arts institute of the academy 
of Sciences of uzbekistan. Graduated from the faculty of 
journalism of tashkent State university (1987). in 1997 
defended her dissertation on the topic “the young hero in 
uzbek feature films between 1960–1990”. from 2011–2013 
program director of the tashkent international film forum. 

ӨзбеКстАн • узбеКистАн • uzbeKiStan

Фипресси қазылар алқасы • жюри Фипресси • Jury fipresci
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Редактор
малайзияның Kelab Seni filem компаниясының пре-
зиденті. малайзияда тәуелсіз студияларда түсірілген 
шағын бюджетті фильмдерді елге танытып, халықаралық 
кинофестивальдарға шығаруға көмектеседі. нетпАК-
тың бас директоры болып жұмыс істеді, қазір сонда 
хатшы болып істейді. finas, малайзияның фильмдерді 
тарату ұлттық корпорациясының директорлар кеңесінің 
мүшесі. Қазіргі кезде Куала-лумпурде жеке универси-
тетте редактор болып жұмыс істейді.

Редактор
президент Kelab Seni filem малайзия. помогает про-
двигать малобюджетные независимые фильмы, снятые 
в малайзии, а также представлять их на кинофести-
валях заграницей. Работал генеральным директором 
нетпАК, сейчас занимает должность секретаря. член 
совета директоров finas, национальной корпорации по 
продвижению фильмов малайзии. в настоящее время 
работает редактором частного университета в Куала-
лумпуре.

Editor
president of Kelab Seni filem malaysia. he helps showcase 
small-budget independent films made in malaysia and 
introduce them to film festivals abroad. he is general 
secretary of netpaC (network for the promotion of asian 
Cinema), having been its managing director. member of 
the board of directors of finas (national film development 
Corporation of malaysia). Currently works as editor at a 
private university in Kuala lumpur.

вонг так чЕнг
вонг так ченг
Wong tUck cHEong

вонг тАК ченг
гҮлбАРА толомуШовА
сеРгей АнАШКин

вонг тАК ченг
гульбАРА толомуШовА
сеРгей АнАШКин

WonG tuCK CheonG
Gulbara tolomuShova
SerGey anaShKin

мАлАйзиЯ • мАлАйзиЯ • malaySia

нЕтпак 
қазылар 
алқасы
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nEtpAc JURy
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сЕргЕй анашкин
сергей анашкин 
SERgEy AnASHkIn

Кинотанушы
бмКи кинотану факультетін бітірген (1989). мақалалары 
«искусство кино», «сеанс» журналдарында, танымал 
басылымдар мен энциклопедияларда және ғылыми 
жинақтарда жарық көрген. Ресейдің кинотанушылар 
гильдиясы жүлдесінің лауреаты. «тойук стеш туралы» 
атты деректі фильм түсірген (2007). РмКпу (Ресей мем-
лекеттік кәсіби-педагогикалық университет) (екатерин-
бург) кино тарихынан сабақ береді. сібірдің этникалық 
киносы бойынша маманы. 

Киновед
окончил киноведческий факультет вгиКа (1989). ста-
тьи публиковались в журналах «искусство кино»,  
«сеанс», в популярных изданиях, энциклопедиях и на-
учных сборниках. лауреат премии гильдии кинокрити-
ков России. снял документальный фильм «тойук о сте-
ше» (2007). преподает историю кино в Ргппу (Российс-
кий государственный профессионально-педагогический 
университет), екатеринбург. специалист по этническо-
му кино сибири.

Film Critic
Graduated from the film studies department of the film 
institute vGiK (1989). his articles have appeared in the 
magazines “iskusstvo kino” [film art], “Séance” as well as 
the popular press, encyclopaedias and scholarly collections. 
Winner of the prize of the russian Guild of film Critics. he 
made a documentary film in 2007. he teaches film history 
at rGppu (russian State professional-pedagogical 
university) in ekaterinburg. expert on the ethnic cinema of 
Siberia.

Кинотанушы
фипРесси және нетпАК мүшесі, Қырғыз 
Республикасының мәдениет, ақпарат және туризм 
министрлігінің кинематография департаментінің кине-
матографияны дамыту және халықаралық қатынастар 
бөлімінің жетекші маманы. Қырғыз киносы туралы 
Қырғызстанда, тмд елдерінде және алыс шет елдерде 
жарық көрген көптеген мақалалар мен басылымдардың 
авторы. 

Киновед
член фипРесси и нетпАК, ведущий специалист отде-
ла развития кинематографии и международных связей 
департамента кинематографии при министерстве куль-
туры, информации и туризма Кыргызской Республики. 
Автор множества публикаций, статей и выступлений о 
кыргызском кино, опубликованных в Кыргызстане, снг 
и в дальнем зарубежье.

Film Critic
member of fipreSCi and netpaC, leading expert of the 
department for the development of cinema and international 
relations of the department of Cinematography at the 
ministry of Culture, information and tourism of Kyrgyzstan. 
author of numerous publications, articles and lectures about 
Kyrgyz cinema which have appeared in Kyrgyzstan, the CiS 
and abroad.

ҚыРғызстАн • КыРгызстАн • KyrGyzStan Ресей • РоссиЯ • ruSSia

гүлбара 
толомушова
гульБара толомушова 
gUlBARA tolomUSHovA

нетпак қазылар алқасы • жюри нетпак • Jury netpac



соғыс аяқталғаннан кейін бір жыл өткен соң қарт 
қазақ немересімен бірге ленинград түбінде жерленген 
баласының мүрдесін туған жерге әкелу үшін алыс сапарға 
шығады. бірақ қария бейітке келгенде баласының өзінің 
әскер жолдастарымен бірге бір жерде жатқанын біледі. 
содан ақсақал туған жер үшін бірге қан төккен басқа 
жауынгерлердің мазасын алмауға бел буады. отан үшін 
қан төккен жері олардың әрқайсысының өз атамекені бо-
лып кеткен еді. 

спустя год после окончания войны старый казах отправ-
ляется с внуком через всю страну, чтобы забрать тело 
сына-солдата с деревенского кладбища под ленингра-
дом и похоронить в родной казахской степи. однако доб-
равшись до могилы, они узнают, что родной им человек 
покоится здесь со своими боевыми товарищами. и старик 
с внуком решают не тревожить его, так как общее народ-
ное горе и народный подвиг навсегда сроднили погибших. 
землей отцов стала для них каждая пядь нашей Родины.

a year after the end of the war an old Kazakh man and his 
grandson travel through the whole country to fetch the body of 
the son, a soldier, from a rural cemetery near leningrad and 
bury him in his native Kazakh land. however, having reached 
the grave, they learn that their relative is buried here along with 
his comrades from the war. the old man and the grandson 
decide not to disturb his peace, as the national grief and 
national feat forever unite the victims. for them every point of 
our motherland has become the land of the fathers.

ашылу  
рәсімініҢ 
фильмі

фильм церемонии 
открытия
fIlm of tHE opEnIng 
cEREmony



29euraSia   2014

Өндірісі: «Қазақфильм» киностудиясы
тілі: қазақ, орыс
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторы: олжас сүлейменов
Қоюшы режиссеры: Шәкен Айманов
Қоюшы операторы: мұрат Айманов
Қоюшы суретшісі: Құлахмет Қожықов
Композиторы: еркеғали Рахмадиев
Рольдерде: елубай Өмірзаков, мұрат Ахмадиев, 
виктор Шевцов, Юрий померанцев, 
тамара Кокова

производство: киностудия «Казахфильм»
Языки: казахский, русский
носитель: 35 мм

Автор сценария: олжас сулейменов
Режиссер-постановщик: Шакен Айманов
оператор-постановщик: мурат Айманов
художник-постановщик: Кулахмет ходжиков
Композитор: еркегали Рахмадиев
в ролях: елубай умурзаков, мурат Ахмадиев, 
виктор Шевцов, Юрий померанцев, 
тамара Кокова

production: Kazakhfilm
languages: Kazakh, russian
format: 35 mm

Scriptwriter: olzhas Suleimenov
director: Shaken aimanov
dop: murat aimanov
production designer: Kulakhmet Khodjikov
Composer: erkegali rakhmadiev
Cast: elubai umurzakov, murat akhmadiev, 
viktor Shevtsov, yuri pomerantsev, tamara Kokova

КсРо, 1966, 87 мин. сссР, 1966, 87 мин. uSSr, 1966, 87 min.

ашылУ рәсімінің Фильмі• Фильм церемонии открытия • film of the opening ceremony

атамЕкЕн
земля отцов / tHE lAnd of tHE fAtHERS

• Қазақ ссР мемлекеттік сыйлығына ие болды,1968 
• Актер е.Өмірзақов Қазақ ссР мемлекеттік сыйлығына ие болды 
• майндағы франкфурт халықаралық кинофестивалінің  

«Үздік режиссерлық шешімі үшін» арнайы дипломы,1966 
• орталық Азия және Қазақстан республикалары фильмдерінің  

iv көрмесінде «тау хрусталі» бас жүлдесі және бірінші дәрежелі 
диплом, «Үздік сценарий» жүлдесі (о. сүлейменов), 1967

• ііі бүкілодақтық кинофестиваль, «ер адам ролін (е. Өмірзақов) 
сомдағаны үшін» екінші жүлде, ленинград, 1968

• Ретроспективалық көрсетілім, asiaticafilmmediale фестивалі, Рим, 2006.

• фильм удостоен государственной премии Казахской ссР за 1968 г. 
• государственной премии Казахской ссР удостоен актер е. умурзаков. 
• специальный диплом за лучшее режиссерское решение – мКф, 

франкфурт-на-майне, 1966. 
• диплом первой степени и главный приз «горный хрусталь»,  

диплом за лучший сценарий автору сценария о. сулейменову  
на iv смотре фильмов республик средней Азии и Казахстана –  
душанбе, таджикистан, 1967. 

• вторая премия е. умурзакову за лучшее исполнение мужской роли  
на iii вКф – ленинград, 1968. 

• Ретроспективный показ, Рим, фестиваль asiaticafilmmediale,  
18–26 ноября, 2006.

• State prize of the Kazakh SSr for 1968 
• State prize of the Kazakh SSr to actor e. umurzakov 
• Special diploma for best direction, iff frankfurt-on-main, frG, 1966. 
• diploma of first degree and main prize “rock Crystal”, diploma for best 

Script to the scriptwriter Suleimenov at iv film screenings of Central asia  
and Kazakhstan, dushanbe, tajikistan, 1967. 

• Second prize to e. umurzakov for best actor at iii ff leningrad, 1968. 
• retrospective, rome, asiaticafilmmediale, november 2006.



Халықаралық байқау

международный конкурс
IntERnAtIonAl compEtItIon

бАҚтАШылАР
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дАлА Үні 

ЖҰлдыз

ЖылҚылАР мен АдАмдАР 
туРАлы

Қиын КҮн 

мАндАРиндеР

оның ҚАсындА

тАстАғы естеліКтеР

тойШыл

тҰныҚ су беті

тыныШ...  
ҚыздАР ЖылАмАйды

Ковбои

ботА

голос степи 

звездА

о лоШАдЯх и лЮдЯх

тРудный день

мАндАРины

РЯдом с ней

воспоминАниЯ нА КАмне

тусовщицА

недвиЖнАЯ воднАЯ глАдь

тиШе... девочКи не плАчут

CoWboyS

bota

voiCe of the Steppe 

Star

of horSeS and men

a hard day

tanGerineS

next to her

memorieS on Stone

party Girl

Still the Water

huSh….GirlS don’t SCream
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ФестивальДың жүлДелерi • призы Фестиваля • festival prizes

хАлыҚАРАлыҚ бАйҚАудың ҚАзылАР 
АлҚАсы «еуРАзиЯ» фестивАлінің 
мҮсінШе сыйлыҚтАРын Және тӨмендегі 
сыйлыҚтАРды тАбыстАйды 

ең ҮздіК фильмге беРілетін бАс ЖҮлде $ 15,000 
фильмнiң продюсерiне берiледi

ең ҮздіК РеЖиссеРліК ЖҰмысҚА беРілетін сыйлыҚ $ 10,000

ең ҮздіК еР АдАм Ролі ҮШін $ 5,000

ең ҮздіК әйел АдАм Ролі ҮШін $ 5,000

ЖЮРи меЖдунАРодного КонКуРсА
пРисуЖдАет пРизы-стАтуЭтКи 
фестивАлЯ «евРАзиЯ» и следуЮщие пРизы 

гРАн-пРи зА лучШий фильм $ 15,000
вручается продюсеру фильма

пРиз зА лучШуЮ РеЖиссеРсКуЮ РАботу $ 10,000

пРиз зА лучШуЮ муЖсКуЮ Роль $ 5,000

пРиз зА лучШуЮ ЖенсКуЮ Роль $ 5,000

the Jury of the international Competition 
aWardS the prize StatuetteS of the feStival 
euraSia and the folloWinG prizeS 

Grand-prix for the beSt film $ 15,000 
It is handed over to the producer of a film

prize for the beSt direCtor $ 10,000

prize for the beSt aCtor $ 5,000

prize for the beSt aCtreSS $ 5,000
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бақташылар
ковБои / coWBoyS

хоРвАтиЯ, 2013, 104 мин. хоРвАтиЯ, 2013, 104 мин. Croatia, 2013, 104 min.

production: Kabinet, hrt 
language: Croatian
format: dCp – hd

Scriptwriter: tomislav mršić
director: tomislav mršić
dop: predrag dubravčić
production designers: tanja lacko, 
Jelena danko
Composers: ivanka mazrukijević, 
damir martinović mrle
producer: Suzana pandek
Cast: Saša anočić, Živko anočić, matija 
antolić, Kruno Klabučar, hrvoje barišić, 
ivana rushaidat, rakan rushaidat

производство: Kabinet, hrt
Язык: хорватский
формат: dCp – hd

Автор сценария: томислав мрсич
Режиссер-постановщик: 
томислав мрсич 
оператор-постановщик: 
предраг дубравчич
художники-постановщики: танья ласко, 
елена данко
Композиторы: иванка мазрукеджевич, 
дамир мартинович мрле
продюсер: сюзана пардек
в ролях: саша Аносич, Живко Аносич, 
матейа Антолич, Круно Клабукар, 
хрвое барисич, ивана Рушайдат, 
Ракан Рушайдат

Өндірісі: Kabinet, hrt
тілі: хорват
тасығыш: dCp – hd

сценарийдің авторы: томислав мрсич
Қоюшы режиссеры: томислав мрсич 
Қоюшы операторы: предраг дубравчич
Қоюшы суретшілері: танья ласко, 
елена данко
Композиторлары: 
иванка мазрукеджевич, 
дамир мартинович мрле
продюсері: сюзана пардек
Рольдерде: саша Аносич, Живко Аносич, 
матейа Антолич, Круно Клабукар, 
хрвое барисич, ивана Рушайдат, 
Ракан Рушайдат
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томислав мрсич
томислав мрсич / tomISlAv mRšIć 

1972 жылы загребте туған. загреб университетінің 
саясаттану факультетінде оқып жүріп, кино өндірісінде 
жұмыс істей бастайды. оның деректі фильмдері 
бірнеше жүлделерді иемденген, оның ішінде «октавиан» 
киносыншыларының және үздік деректі фильм үшін («Рио 
бравар», 2008 және «Кездейсоқ күнә», 2008) жүлделері де 
бар. сонымен қатар хорватия кинофестивалінде «Sala 
nije na liniji 310» фильмі үшін үздік тұңғыш фильм жүлдесін 
алды. деректі фильмдермен қатар қысқа метражды 
көркем фильмдер, промо-видео, телешоулар түсіреді. 
muf (Көркем фильм музейлері ассоциациясының) негізін 
қалаушылардың бірі.

Родился в 1972 году в загребе. начал работать в 
киноиндустрии во время обучения на факультете 
политологии университета загреба, который окончил в 
1998. его документальные фильмы завоевали несколько 
наград, включая приз кинокритиков «октавиан» за лучший 
документальный фильм («Рио бравар», 2008 и «случайный 
грех», 2008). также получил приз за лучшую дебютную 
работу в ходе дней хорватского кинофестиваля (2002) за 
фильм «Sala nije na liniji 310». помимо документальных, 
снимает короткометражные художественные фильмы, 
промо-видео и телешоу. один из основателей muf, 
Ассоциации музеев художественного кино.

born in zagreb in 1972. he started working in film while studying 
at the faculty of political Sciences, university of zagreb, from 
which he graduated in 1998. his documentary films have won 
several awards, including the film Critics award oktavijan 
for the best documentary film in 2002 and 2008 (Rio Bravar 
and The Son Incidentally). he also received the best debutant 
award at the days of Croatian film festival in 2002 for his film 
Sala nije na liniji 310. alongside documentaries, he directs 
short feature films and promotional videos, and also assists 
directors on television series and feature films. he is one of the 
founding members of muf, the film art museum association.

2013 бақташылар
2009 Жура хура (телехикая)
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2013 Ковбои
2009 Жура хура (телесериал) 

2013 Cowboys
2009 Jura hura (tv series) 

«бақташылар» комедиясы хорваттың танымал театр 
қойылымы негізінде түсірілген. театр өнерінің барлық 
қағидаттарын бұза жүріп, театр қойылымын жасауға 
тырысқан сегіз адамның оқиғасы. пьесада үлкен 
қаланы, ондағы қызметін тастап, елінде бос қалған кіш-
кене театрды қайта ашу үшін туған жеріне қайтқан та-
бысты театр режиссеры сашаның оқиғасынан бастал-
ды. оған қаланың әкімі мен мектептегі әріптестерінен 
шақыру келеді. бірақ бір де бір актеры немесе театр 
ісінен хабары бар адамы жоқ қалада пьеса қою үшін 
көптеген қиындықтарды бастан өткізуге тура келеді. 
Рольден үміткер адамдардың бәрі әуесқойлар, бәрінің 
басын қосқан ортақ нүкте – батысты таппаған күнде 
қойылымды жасау одан да қиынға түсетін еді. 

Комедия «Ковбои» основана на популярной хорватской 
театральной постановке. Это история восьми людей, ко-
торые пытаются поставить театральную пьесу, нарушая 
все правила театрального ремесла. пьеса рассказы- 
вает историю саши, успешного театрального режиссе-
ра, который возвращается из большого города домой, 
оставляя позади свою предыдущую карьеру, чтобы сно-
ва открыть заброшенный местный театр. вызов пришел 
от мэра и школьных коллег саши. однако для постанов-
ки придется пройти через многие трудности, поскольку 
в городе нет ни актеров, ни людей, хоть что-либо зна-
ющих о театральном бизнесе. все кандидаты на роли 
– любители, постановка стала бы еще труднее, если бы 
они не нашли общую точку соприкосновения: запад.

the comedy “Cowboys” is based on a Croatian theatre 
hit. it is the story of eight outsiders who will try to stage 
a play while breaking every rule of theatre craft. the play 
is about Saša, a successful theater director, who returns 
from the big city to his home town, leaving behind his career 
to re-start the neglected local theater. the call came from 
the mayor and Saša’s school friends. however, the play 
will be a succession of hurdles, as the city does not have 
any actors or anyone who would know anything about the 
theater business. the candidates will all be amateurs, and 
as the play would be impossible to set up if they had not 
decided on a common ground: the Western.
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бота
Бота / BotA

АлбАниЯ, итАлиЯ, Косово, 
фРАнциЯ, 2014, 100 мин.

АлбАниЯ, итАлиЯ, Косово, 
фРАнциЯ, 2014, 100 мин.

albany, italy, KoSovo, 
franCe, 2014, 100 min.

production: erafilm albania, 
partner media investment
language: albanian
format: dCp
 
Scriptwriters: iris elezi, thomas logoreci
directors: iris elezi, thomas logoreci
dop: ramiro Civita
production designer: Shpetim baca
producers: Sabina Kodra, 
andrea Stucovitz
Cast: flonja Kodheli, fioralba Kryemadhi, 
artur Gorishti, luca lionello, tinka Kurti, 
alban ukaj

производство: erafilm albania, 
partner media investment
Язык: албанский
формат: dCp

Авторы сценария: ирис Элези, 
томас логоречи
Режиссеры-постановщики: ирис Элези, 
томас логоречи 
оператор-постановщик: Рамиро чивита
художник-постановщик: Шпетим бака
продюсеры: сабина Кодра, 
Андреа стутовец
в ролях: флоня Кодели, 
фьоральба Криемадхи, Артур горишти, 
люка лионелло, тинка Курти, 
Албан укай

Өндірісі: erafilm albania, 
partner media investment
тілі: албан
тасығыш: dCp

сценарийдің авторлары: ирис Элези, 
томас логоречи
Қоюшы режиссерлары: ирис Элези, 
томас логоречи 
Қоюшы операторы: Рамиро чивита
Қоюшы суретшісі: Шпетим бака
продюсерлері: сабина Кодра, 
Андреа стутовец
Рольдерде: флоня Кодели, 
фьоральба Криемадхи, Артур горишти, 
люка лионелло, тинка Курти, 
Албан укай
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Албан-американ режиссеры. отыздан аса халықаралық кинофестивальдарда 
көрсетілген «мен сексуалды маньякпын» атты комедияның продюсері және 
монтаж режиссеры (2005, реж. Кавач захеди). джей Розенблаттың «мен ре-
жиссер болуым керек» (2004), «Жас режиссер» (2008) және «Күн қараңғылығы» 
(2009) атты деректі фильмдерінің қоюшы операторы және монтаж режиссеры. 
Режиссер марк Коузенспен бірге «мұнда Аждаһалар тұрады» фильміне сцена-
рий жазды (2013).

Албанско-американский режиссер. продюсер и режиссер монтажа комедии «Я 
сексуальный маньяк» (2005, реж. Кавач захеди), показанной на более чем 30 
кинофестивалях. оператор-постановщик и режиссер монтажа документальных 
фильмов джея Розенблата «Я должен быть режиссером» (2004), «начинающий 
режиссер» (2008) и «темнота дня» (2009). совместно с режиссером марком  
Коузенсом написал сценарий к фильму «здесь живут драконы» (2013).

thomas logoreci is an albanian-american filmmaker. he served as producer and 
editor on Caveh zahedi’s successful comedy i am a Sex addict (2005), shown at over 
30 film festivals. as dop and editor he helped create Jay rosenblatt’s experimental 
documentaries i used to be a filmmaker (2004), beginning filmmaking (2008), and 
the darkness of day (2009). he co-scripted the film essay by renowned filmmaker 
mark Cousins, here be dragons (2013).

АҚШ-та кино теориясы мен сыны, антропология және феминология саласында 
жоғары білім алған. 2001 жылы нью-йоркте тиш Өнер мектебінде киноөндірісі  
саласында білімін алды. «Құрылыста» атты 6 сериялы деректі фильмде 
режиссер және монтаждаушы болып қызмет атқарды. тиранда тұрады және 
сонда кинотүсірілімдер арқылы зерттеу саласында дәрістер оқиды. 

получила высшее образование в области теории и кинокритики, антропологии 
и феминологии в сША. в 2001 закончила обучение кинопроизводству в Школе 
искусств тиш, нью-йорк. Работала режиссером и монтажером на 6-серийном 
документальном фильме «в постройке» (2007). Живет и работает в тиране, где 
читает лекции в области исследований при помощи киносъемки.

iris elezi graduated in film theory and criticism, anthropology, and women’s studies in 
the uS. in 2001 she finished her studies in film production at new york’s tisch School 
of the arts. She contributed to the six-part documentary series under Construction 
(2007) as director and editor. at present she lives and works in tirana, where she 
lectures in film studies.

2014 bota 
2007 under Construction (doc.)

ирис элЕзи
ирис элези / IRIS ElEZI

томас логорЕчи
томас логоречи / tHomAS logoREcI

тҮсіРген фильмдеРі • фильмогРАфиЯ • filmoGraphy

«бота» кафесі (албанша «әлем») 
Албанияның шалғай бөлігінде 
орналасқан. осы жерде кейіпкерлер 
кездеседі. Кафенің жаны мен сәні, 
ақжарқын мінезді джули төсек 
тартып жатқан әжесімен тұрады, 
үнемі ақшадан тарлық көреді. оның 
ең басты арманы – өзіне және 
отбасына қайғы-қасірет әкелген осы 
жерден кету. Құрбысы сүйкімді, ашық 
мінезді нора джулидің жиен ағасы, 
кафенің қожайыны бенмен ашына 
болғандықтан да осында жұмыс 
істеп жүр. Кафенің қасынан жаңа 
автожолдың құрылысы басталғанда 
кейіпкерлердің өмірінде үлкен 
өзгеріс болатын сияқты. 

Кафе «бота» (на албанском: «мир») 
находится на краю обширных 
болот в отдаленной части Албании. 
здесь встречаются главные герои. 
приветливая джули, жизнь и 
душа кафе, заботится о своей 
больной бабушке и испытывает 
финансовые трудности. ее самое 
большое желание – покинуть 
место, которое принесло ее семье 
столько страданий. ее подружка, 
привлекательная и темпераментная 
нора, работает тут благодаря 
отношениям с беном, женатым 
мужчиной, владельцем кафе и 
кузеном джули. Когда рядом с кафе 
начинается строительство новой 
автострады, кажется, что это сильно 
изменит жизнь героев.

bota (albanian for “world”) is a cafe 
situated on the edge of a vast area of 
marshland in a remote part of albania. 
the cafe is the focal point for the 
protagonists. the affable Juli, the life 
and soul of the cafe, takes care of 
her sick grandmother noje and has 
various financial worries; her greatest 
desire, however, is to leave the place 
that has brought only misery upon her 
family. her friend, the attractive and 
temperamental nora, is trying to work 
through her relationship with a married 
man, the cafe’s enterprising owner and 
Juli’s cousin ben. When construction 
begins on a new motorway near the 
cafe, it seems as if great opportunities 
are ahead for all of them.
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2014 бота 
2007 Құрылыста (дер.)

2014 бота 
2007 в постройке (док.)

2014 bota2014 бота 2014 бота 
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дала үні 
голос степи / voIcE of tHE StEppE 

КАзАхстАн, фРАнциЯ, 
2014, 93 мин.

ҚАзАҚстАн, фРАнциЯ, 
2014, 93 мин.

KazaKhStan, franCe, 
2014, 93 min.

production: Kazakhfilm, b-tween, 
eurasia film production
languages: Kazakh, russian, french
format: dCp

Scriptwriters: vincent ravalec, 
daniyar Kumisbayev
directors: ermek Shinarbaev,  
Gérard depardieu 
dop: eric Guichard
production designer: rustem odinayev, 
riton dupire-Clement
Composer: aktoty raimkulova 
producers: Gulnara Sarsenova, 
arnaud filley
Cast: Gérard depardieu, berik aidjanov, 
Kalrygash mukhamedzhanova, 
nurzhuman ikhtymbayev, natalie dessay

производство: Ао «Казахфильм» 
им. Ш.Айманова, b-tween, 
eurasia film production
Языки: казахский, русский, французский
носитель: dCp

Авторы сценария: 
винсент Равалек, данияр Кумисбаев
Режиссеры-постановщики: 
ермек Шинарбаев, Жерар депардье
оператор-постановщик: Эрик гишар
художники-постановщики: 
Рустем одинаев, Ритон дюпер-Клемен
Композитор: Актоты Раимкулова
продюсеры: гульнара сарсенова, 
Арно фрилли
в ролях: Жерар депардье,
берик Айтжанов, 
Карлыгаш мухамеджанова, 
нуржуман ихтымбаев, натали дессей

Өндірісі: Ш. Айманов атындағы 
«Қазақфильм» АҚ, b-tween, 
eurasia film production
тілі: қазақ, орыс, француз
тасығыш: dCp

сценарийдің авторлары: 
винсент Равалек, данияр Күмісбаев
Қоюшы режиссерлары: 
ермек Шынарбаев, Жерар депардье 
Қоюшы операторы: Эрик гишар
Қоюшы суретшілері: Рустем одинаев, 
Ритон дюпер-Клемен
Композиторы: Ақтоты Райымқұлова
продюсерлері: гүлнәр сәрсенова, 
Арно фрилли
Рольдерде: Жерар депардье, 
берік Айтжанов, 
Қарлығаш мұхамеджанова, 
нұржұман ықтымбаев, натали дессей
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1953 жылы Алматыда туған. бмКи актерлық бөлімін (1974, б. бабочкиннің шеберханасы), 
кейінірек (1982, с. герасимовтың шеберханасы) режиссерлық бөлімін бітірген. 1985 жылы 
«Қарындасым люся» атты телефильмі, кейін «орманнан алқапқа шығу», «Кек», «сүреңсіз 
үштіктегі орын» (локарно фестивалінің бас жүлдесі), «әлсіз жүрек» (қазылар алқасының 
арнайы жүлдесі, сан-себастьян фестивалі) және т.б. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
КсРо кинематографистер одағының мүшесі.

Родился в 1953 году в Алма-Ате. окончил актерское отделение вгиКа (1974, маст. б. бабочкина); 
режиссерское отделение вгиКа (1982, маст. с. герасимова). в 1985 году дебютировал в 
режиссуре телефильмом «сестра моя, люся», за которым последовали: «выйти из леса на 
поляну» (1987) и «месть» (1989), «место на серой треуголке» (1993, главный приз фестиваля 
в локарно), «слабое сердце» (1994, специальный приз жюри на фестивале в сан-себастьяне) 
и др. заслуженный деятель Казахстана, член союза кинематографистов сссР.

born in 1953 in alma-ata. Graduated from the actor’s department of the film institute vGiK (1974, 
workshop b. babochkin), and the director’s department (1982, workshop S. Gerasimov). in 1985 
debuted as director with the television movie “my Sister lyusya”, followed by “out of the forest and 
into the Glade” (1987) and “revenge” (1989), “a place on a Grey triangular hat” (1993, main prize at 
the locarno iff), “Weak heart” (1994, special jury prize at San Sebastian), etc. honoured artist of 
Kazakhstan, member of the filmmakers’ union of the uSSr.

ЕрмЕк шынарбаЕв 
ермек шинарБаев / yERmEk SHInARBAyEv 

Анатоль ата-анасымен бір-
ге археологиялық қазба жұ-
мыстарында Қазақстанда 
бала кезінде болған. сол 
сапарда баланың ағасы 
жол апатынан қаза болады, 
осы соққыдан кейін Анатоль 
сөйлей алмай қалады. 
Жергілікті бақсы шал бала-
ны табиғат дыбыстарын 
тың-дауды үйрету арқылы 
емдеп шығарады. Жарты 
ғасырдан кейін Анатоль 
парижде баяғы бақсы 
шалдың немересі Абаймен 
танысады. Абай атасының 
қасиетінің Анатольге беріл-
геніне сенімді...

будучи ребенком, Анатоль 
побывал в Казахстане, где 
его родители участвовали в 
археологических раскопках. 
Когда брат мальчика 
погибает в аварии, Анатоль 
под воздействием шока 
перестает говорить. на 
помощь приходит местный 
шаман, который исцеляет 
мальчика, научив его 
слышать все звуки природы. 
спустя полвека в париже 
Анатоль знакомится с 
Абаем, внуком того самого 
шамана, который уверен, 
что его дед передал свои 
уникальные способности 
Анатолю…

as a child, anatole visits 
Kazakhstan, where his 
parents participate in 
archaeological excavations. 
When the boy’s brother 
perishes in a disaster, anatole 
– under shock – stops 
speaking. the local shaman 
comes to his rescue and 
cures the boy, teaching him 
how to hear all the sounds 
of nature. half a century later 
in paris anatole meets abay, 
the shaman’s grandson, who 
is certain that his grandfather 
transferred his unique skills 
to anatole…

2014 дала үні
2013 суретші ерболат төлепбай 

(дер.)
2010 Астана – махаббатым 

менің (тел.) 
2008 періштеге хат 
1993 сүреңсіз үштіктегі орын 
1989 Кек
1987 орманнан алқапқа шығу 
1985 Қарындасым люся 
1985 Жаңа толқын (дер.) 
1982 Қаралы сұлу (қ/м) 

2014 голос степи
2013 художник ерболат 

толепбай (док.)
2010 Астана – любовь моя (тел.) 
2008 письма к ангелу 
1993 место на серой треуголке 
1989 месть
1987 выйти из леса на поляну 
1985 сестра моя люся 
1985 новая волна (док.) 
1982 Красавица в трауре (к/м) 

2014 voice of the Steppe
2013 the painter erbolat tolepbay 

(doc.)
2010 astana, my love (tv) 
2008 letters to an angel 
1993 place on a Grey triangular hat 
1989 revenge
1987 out of the forest and into 

the Glade
1985 my Sister lyusya
1985 new Wave (doc.) 
1982 a beauty in mourning (short) 

тҮсіРген фильмдеРі • фильмогРАфиЯ • filmoGraphy

1948 жылы францияда, Шатору қаласында туған. Ш.дюллен драма өнері мектебін және 
Ж.л.Коше драма мектебін бітірген. Кинода 200-ден аса рольдерді сомдаған. 1984 жылы 
режиссер ретінде тұңғыш туындысы – «тартюф» фильмін шығарды.

Родился в 1948 г. в Шатору, франция. окончил курсы драматического искусства  
Ш. дюллена и Школу драматического искусства Ж. л. Коше. исполнил около 200 ролей в 
кино. в 1984 году дебютировал как режиссер с фильмом «тартюф».

born in 1948 in Châteauroux, france. Studied drama at Charles dullin courses and J.-l. Cochet 
School of dramatic art. he performed over 200 roles in cinema. in 1984 debuted as director 
with the film “tartuffe”. 

жЕрар дЕпардьЕ
жерар депардье / géRARd dEpARdIEU 

2014 дала үні  
(е. Шынарбаевпен бірге)

2006 латын кварталы (қ/м)
  (ф. обюртенмен бірге) 
1984 тартюф

2014 голос степи (совместно  
с е. Шинарбаевым)

2006 латинский квартал (к/м)
  (совместно с ф. обюртеном) 
1984 тартюф

2014 voice of the Steppe  
(with yermek Shinarbayev)

2006 latin quarter (short)  
(with frederic auburtin) 

1984 tartuffe

тҮсіРген фильмдеРі • фильмогРАфиЯ в КАчестве РеЖиссеРА • filmoGraphy aS direCtor
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жҰлдыз
звезда / StAR

РоссиЯ, 2014, 128 мин.Ресей, 2014, 128 мин. ruSSia, 2014, 128 min.

production: marS media 
entertainment 
language: russian 
format: dCp

Scriptwriters: anna melikyan, 
andrey migachov, viktoriya bugaeva
director: anna melikyan
dop: alisher Khamidkhodjaev
production designer: ulyana ryabova
Composers: alina orlova, anna drubich, 
igor vdovin
producers: ruben dishdishyan, 
anna melikyan
Cast: tina dalakishvili, 
Severija Janusauskaite, pavel tabakov, 
andrey Smolyakov

производство: 
марс медиа Энтертейнмент
Язык: русский
носитель: dCp

Авторы сценария: Анна меликян, 
Андрей мигачев, виктория бугаева
Режиссер-постановщик: Анна меликян
оператор-постановщик: 
Алишер хамидходжаев
художник-постановщик: ульяна Рябова
Композиторы: Алина орлова, 
Анна друбич, игорь вдовин
продюсеры: Рубен дишдишян, 
Анна меликян
в ролях: тина далакишвили, 
северия Янушаускайте, павел табаков, 
Андрей смоляков

Өндірісі: марс медиа Энтертейнмент
тілі: орыс
тасығыш: dCp

сценарийдің авторлары: Анна меликян, 
Андрей мигачев, виктория бугаева
Қоюшы режиссеры: Анна меликян
Қоюшы операторы: 
әлішер хамидходжаев
Қоюшы суретшісі: ульяна Рябова
Композиторлары: Алина орлова, 
Анна друбич, игорь вдовин
продюсерлері: Рубен дишдишян, 
Анна меликян
Рольдерде: тина далакишвили, 
северия Янушаускайте, павел табаков, 
Андрей смоляков
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2014 Жұлдыз
2014 махаббат туралы 2 (қ/м)
2011 махаббат туралы (қ/м)
2007 су перісі
2004 марс
2002 Контрабас (қ/м)
2001 талап етушіге (қ/м)
1999 Ал, ұштық (қ/м)
1998 Анданте (қ/м) 

2014 звезда
2014 про любовь 2 (к/м)
2011 про любовь (к/м)
2007 Русалка
2004 марс
2002 Контрабас (к/м)
2001 до востребования (к/м)
1999 полетели (к/м)
1998 Анданте (к/м)

2014 Star
2014 about love 2 (short)
2011 about love 2 (short)
2007 mermaid
2004 mars
2002 Contrabass (short)
2001 poste restante (short)
1999 let’s fly (short)
1998 andante (short)

анна мЕликян 
анна меликян / AnnA mElIkyAn 

Қатарластарынан түсіністік таппай 
қиналған 15 жасар бозбала…тек өлім 
алдында ғана нағыз құштарлықты 
сезінген тәкаппар өгей шешесі… табиғат 
дарын бермесе де, өмірге деген шексіз 
сүйіспеншілік сыйлаған жас актриса… 
Кейіпкерлердің өмірлері бір-бірімен 
тоғысып, оларды бір-бірімен тығыз 
байланыстырады. бұл – махаббат пен 
тағдырдың табиғатын танып-білу мүмкін 
еместігін және бұл тірліктің әлсіздіктері 
туралы хикая.

15-летний подросток, страдающий от не-
понимания окружающих... его светская 
и высокомерная молодая мачеха, испы-
тавшая настоящее чувство и истинную 
привязанность лишь на грани смерти... 
начинающая актриса, которую природа 
обделила талантами, но с лихвой награ-
дила любовью к жизни... Жизни героев 
сталкиваются и причудливо переплета-
ются, тесно связывая их друг с другом. 
Это история о неисповедимости любви и 
судьбы и об уязвимости нашего сущест-
вования.

three different persons, three different lives 
are connected in a mysterious way. 15-year 
old teenager suffering of misunderstanding, 
his glamorous and arrogant stepmother and 
the young untalented but full of optimism 
actress. their destinies aren’t predetermined 
and their lives are very fragile. 

бакуде туып, ереванда өскен, қазір мәскеуде тұрады. сценарист, 
режиссер, продюсер. бмКи-ның көркем фильм режиссеры факуль-
тетін бітірген (2002). «andante», «Ал, ұштық», «талап етушіге» және 
«Контрабас» қысқаметражды фильмдері қырықтан аса халықаралық 
кинофестивальдардың жүлдегері атанған, Рим мен мельбурнның 
мұражайлары сатып алған. «су перісі» (2007) картинасы санденс 
фестивалінің «Үздік режиссер» жүлдесін және берлин хКф фипРесси 
жүлдесін, софия және ереван фестивальдарының бас жүлдесін, Карло-
вы вары хКф «тәуелсіз камера» жүлдесін жеңіп алған. 

Родилась в баку, выросла в ереване, живет в москве. сценарист, ре-
жиссер, продюсер. окончила факультет режиссуры игрового кино вгиКа 
(2002). Короткометражные фильмы «andante», «полетели», «до востре-
бования» и «Контрабас» стали призерами более чем сорока междуна-
родных кинофестивалей, приобретены музеями кино Рима и мельбурна. 
Кинокартина «Русалка» (2007) получила приз за лучшую режиссуру на 
фестивале в санденсе (сША), премию фипРесси на берлинском мКф, 
гран-при фестивалей в софии и ереване, приз «независимая камера» 
мКф в Карловых варах.

born in baku, grew up in yerevan, lives in moscow. Screenwriter, director, 
producer. in 2002 graduated from the russian State university of Cinematography 
(Workshop of S.a. Sloviev and v.d. rubinchik). Student short films “andante”, 
“let’s fly”, “poste restate”, “Contrabass” were winners over 40 international film 
festivals, acquired by film museums of rome and melbourne. “mermaid” (2007), 
the second feature film of anna, took the award for best directing at Sun-dance 
festival (uSa), fipreSCi award at the berlin international film festival, Grand 
prix at in-ternational festivals in Sofia and yerevan, special prize “independent 
camera” at iff in Karlovy vary.

тҮсіРген фильмдеРі • фильмогРАфиЯ • filmoGraphy
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жылқылар мЕн адамдар туралы 
о лошадях и людях / of HoRSES And mEn

ислАндиЯ, геРмАниЯ, 
ноРвегиЯ, 2013, 81 мин.

ислАндиЯ, геРмАниЯ, 
ноРвегиЯ, 2013, 81 мин.

iCeland, Germany, 
norWay, 2013, 81 min.

production: hrossabrestur
Co-production: mogador film, 
filmhuset produksjoner aS, hughrif ehf., 
Gulldrengurinn ehf.
Supported by: icelandic film Centre
languages: icelandic, Swedish, english
format: dCp

director: benedikt erlingsson 
Screenplay: benedikt erlingsson
dop: bergsteinn björgúlfsson 
production designer: Sigurður Óli pálmason 
Composer: davíð Þór Jónsson
producer: friðrik Þór friðriksson
Co-producer: Christoph thoke, 
egil Ødegård, benedikt erlingsson, 
Guðrún edda Þórhannesdóttir
Cast: ingvar e. Sigurðsson, 
Charlotte bøving

производство: hrossabrestur
совместное производство: mogador 
film, filmhuset produksjoner aS, hughrif 
ehf., Gulldrengurinn ehf. при поддержке: 
icelandic film Centre
Языки: исландский, шведский, английский
формат: dCp

Автор сценария: бенедикт Эрлингссон 
Режиссер-постановщик: 
бенедикт Эрлингссон 
оператор-постановщик: 
бергштейн бьергульсфссон 
художник-постановщик: 
сигурд оли пальмасон 
Композитор: давио тор йонссон 
продюсер: фридрик тор фридриксон 
Cо-продюсеры: Кристоф ток, 
егил одегард, бенедикт Эрлингссон, 
гьерун едда торханнесдоттир 
в ролях: ингвар е. сигуроссон, 
Шарлот бовин

Өндірісі: hrossabrestur
бірлескен Өндірісі: mogador film, 
filmhuset produksjoner aS, hughrif ehf., 
Gulldrengurinn ehf. icelandic film Centre 
қолдауымен.
тілі: исланд, швед, ағылшын
тасығыш: dCp

сценарийдің авторы: 
бенедикт Эрлингссон 
Қоюшы режиссеры: бенедикт Эрлингссон 
Қоюшы операторы: 
бергштейн бьергульсфссон 
Қоюшы суретшісі: сигурд оли пальмасон 
Композиторы: давио тор йонссон 
продюсері: фридрик тор фридриксон 
Қосалқы продюсерлері: Кристоф ток, 
егил одегард, бенедикт Эрлингссон, 
гьерун едда торханнесдоттир 
Рольдерде: ингвар е. сигуроссон, 
Шарлот бовин
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исландияның соңғы онжылдығындағы ең табысты театр 
режиссерларының бірі. Режиссер, жазушы және актер 
ретіндегі еңбектері үшін бірнеше рет жүлделерге ие болды. 
Актер ретінде исландиялық театрлардың сахнасында, 
телешоу мен фильмдерде көптеген рольдерде, оның 
ішінде ларс фон триердің «ең негізгі бастық» фильмінде 
ойнады. «Жылқылар мен адамдар туралы» – оның тұңғыш 
көркем фильмі. 

один из самых успешных театральных режиссеров 
последнего десятилетия в исландии. несколько раз был 
награжден призами за свои работы в роли режиссера, 
писателя и актера. в качестве актера сыграл множество 
ролей на сцене исландских театров, в телешоу и в 
многочисленных фильмах, например, в фильме ларса 
фон триера «самый главный босс». «о лошадях и людях» 
– его первый художественный фильм.

one of the most successful stage directors of the last decade 
in iceland, with several awards for his work as a director, author 
and actor. as actor he has played number of roles on the stages 
of icelandic theaters. he has also participated in numerous 
films and tv-series, for example, lars von trier’s film “the 
boss of it all”. “of horses and men” is his first feature film.

бЕнЕдикт эрлингссон
Бенедикт эрлингссон 
BEnEdIkt ERlIngSSon

Жылқының бойындағы адами қасиеттер мен адамның 
жылқы мінезділігі туралы ауыл романы. махаббат пен 
өлім шиеленесіп, үлкен қайғыға алып келеді. Ауыл 
тұрғындарының байлығы – жылқы көзімен қарағанда. 

сельский роман о проявлении человеческой черты 
характера у лошади и лошади в человеке. любовь и 
смерть переплетаются, приводя к большим послед-
ствиям. богатство людей в сельской местности глазами 
лошадей.

a country romance about the human streak in the horse and 
the horse in the human. love and death become intertwined 
with enormous consequences. the fortunes of people in the 
countryside as seen through the eyes of horses.

2013 Жылқылар мен адамдар туралы
2008 Шеге (қ/м)
2007 Рахмет (қ/м)
2004 әрине, бьорк

2013 о лошадях и людях 
2008 гвоздь (к/м)
2007 спасибо (к/м)
2004 и, конечно, бьорк

2013 of horses and men
2008 the nail (short)
2007 thanks (short)
2004 and bjork, of Course
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қиын күн
трудный день / A HARd dAy

ЮЖнАЯ КоРеЯ, 2014, 111 мин.оңтҮстіК КоРеЯ, 2014, 111 мин. South Korea, 2014, 111 min.

production: ad406 and daSepo Club
language: Korean
format: dCp

Scriptwriter: Kim Seong-hun
director: Kim Seong-hun
dop: Kim tae-sung
production designer: lee mi-kyoung
Composer: mok young-jin
producers: Cha Ji-hyun, billy acumen
Cast: lee Sun-kyun and Cho Jin-woong

производство: ad406, daSepo Club
Язык: корейский
формат: dCp

Автор сценария: Ким сон хон
Режиссер-постановщик: Ким сон хон
оператор-постановщик: Ким сон хон
художник-постановщик: и ми гён
Композитор: мок Ён дин
продюсеры: чха ди хён, билли Акумен
в ролях: и сон гюн, чо дин ун

Өндірісі: ad406, daSepo Club
тілі: корей
тасығыш: dCp

сценарийдің авторы: Ким сон хон
Қоюшы режиссеры: Ким сон хон
Қоюшы операторы: Ким сон хон
Қоюшы суретшісі: и ми гён
Композиторы: мок Ён дин
продюсерлері: чха ди хён, 
билли Акумен
Рольдерде: и сон гюн, чо дин ун
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2014 Қиын күн
2006 сүйіспеншіліктің жетіспеуінің 
   еркектерге әсері

2014 трудный день
2006 Как недостаток любви влияет  
   на мужчин

2014 a hard day
2006 how the lack of love affects  
   two men

ким сон Хон
ким сон хон / kIm SEong-HUn

тергеу ісінің арнайы агенті гон-су анасын жерлеп келе 
жатқан жолда қайғылы оқиғаға ұшырап, кездейсоқ 
адам өлтіреді. Қылмысын жасыру үшін гон-су мүрдені 
анасының табытына әкеліп жасырады. бірнеше күннен 
кейін қылмыс туралы деректер полицияның базасына 
түседі. бұл істі тергеу гон-судың әріптесіне тапсырылады. 
әріптесі күн сайын оқиға туралы жаңа деректер ашқан 
сайын гон-судан маза кетеді. оның үстіне оқиғаны 
көрген адам қосылып, ол гон-суды қорқыта бастайды. 

Когда специальный агент по расследованию 
преступлений гон-су возвращается с похорон 
матери, с ним происходит несчастный случай, в ходе 
которого он случайно убивает человека. чтобы скрыть 
преступление, гон-су прячет тело в гробу своей матери. 
несколько дней спустя преступление появляется в 
полицейской базе данных. за расследование берется 
напарник гон-су. по мере того, как напарник узнает все 
больше деталей несчастного случая, волнение гон-су 
нарастает. Ко всем неприятностям добавляется то, что 
свидетель происшествия находит гон-су и угрожает его 
жизни.

on the way back from his mother’s funeral, special crimes 
detective Gun-su is involved in an accident, killing a man 
instantly. in order to cover up his crime, he hides the body 
inside his mother’s coffin, with her inside. a few days later, 
Gun-su’s crime pops up on the police database and his 
partner heads up the case. Gun-su feels distressed as his 
partner slowly uncovers more details of the accident. to 
make things worse, a witness to the accident approaches 
Gun-su and threatens his life.

1971 жылы туған. тұңғыш туындысы «сүйіспеншіліктің 
жетпеуінің еркектерге әсері» комедия жанрында түсірілген 
және көрермен арасында әдемі әзіл, стилистикалық 
ерекшелігі айрықша аталып өтілген. 2014 жылы ол 
«Қиын күн» атты көркем фильм түсірді. Ким сон хон 
туындылары көпөлшемді және әсем кейіпкерлер жасау 
қабілетімен ерекшеленеді және бұл актерларды осындай 
кейіпкерлерді сомдауға құлшындырды. 

Родился в 1971 году. дебютировал в кино с комедией «Как 
недостаток любви влияет на мужчин» (2006), которая 
была отмечена за юмор, стилистически уникальный 
характер и этим покорила зрителей. в 2014 году снял 
второй художественный фильм «трудный день». Ким 
сон хон стал одним из самых заметных режиссеров 
своего поколения благодаря способности создавать 
многомерные и изящные персонажи и воодушевлять 
актеров на раскрытие их творческого потенциала.

born in 1971, he made his debut in 2006 with the comedy “how 
the lack of love affects two men”, which was noted for its 
witty and unique style, with which it won audiences. in 2014 he 
made his second feature film “a hard day”. Kim Seong-hun is 
one of the most noteworthy directors of his generation for his 
ability to create multi-dimensional and exquisite characters and 
for inspiring his actors to reach their full potential on screen.
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мандариндЕр
мандарины / tAngERInES

Өндірісі: allfilm, Cinema 24
тілі: орыс, эстон
тасығыш: dCp

сценарийдің авторы: заза урушадзе
Қоюшы режиссеры: заза урушадзе
Қоюшы операторы: Рейн Котов
Қоюшы суретшілері: теа телия, 
симон матчабели
Композиторы: ниаз диазамидзе
продюсерлері: иво фельт, заза урушадзе
Рольдерде: георгий накашидзе, 
лембит ульфсак, Элмо нюганен, 
Райво трасс, михаил месхи

производство: allfilm, Cinema 24
Языки: русский, эстонский
носитель: dCp

Автор сценария: заза урушадзе
Режиссер-постановщик: заза урушадзе
оператор-постановщик: Рейн Котов
художник-постановщик: теа телия, 
симон матчабели
Композитор: ниаз диазамидзе
продюсеры: иво фельт, заза урушадзе
в ролях: георгий накашидзе, 
лембит ульфсак, Элмо нюганен, 
Райво трасс, михаил месхи

production: allfilm and Cinema 24
languages: russian, estonian
format: dCp

Scriptwriter: zaza urushadze
director :zaza urushadze
dop: rein Kotov
production designer: thea telia
Composer: niaz diasamidze
producers: ivo felt, zaza urushadze 
Co-producers: artur veeber, 
tatjana mulbeier
Cast: lembit ulfsak, Giorgi nakashidze, 
elmo nüganen, mikhail meskhi, 
raivo trass, misha meskhi

ЭстониЯ, гРузиЯ, 2013, 87 мин. ЭстониЯ, гРузиЯ, 2013, 87 мин. eStonia, GeorGia, 2013, 87 min.
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Картинада 1990 жылғы Абхазия соғысы кезінде эстондық 
қоныс аударушылар ауылында болған оқиғалар туралы 
баяндалады. Ауылда тұратын эстон азаматы соғысып 
жатқан тараптардың қайсысының дұрыстығын түсінуге 
тырысады. 

сюжет картины рассказывает о событиях во время 
Абхазской войны 1990 года в деревне эстонских 
переселенцев на Кавказе. хозяин одного из домов 
села, эстонец по национальности, пытается понять, 
какая из двух противоборствующих сторон права в 
развязавшемся конфликте.

the plot of the film deals with the events during the 
abkhazian war of 1990 in a village of estonian immigrants 
to the Caucasus. the owner of one of the houses in the 
village, estonian by nationality, tries to understand which of 
the two confronting sides is right in the unfolding conflict.

2013 мандариндер
2012 Қамқоршы
2008 Үш үй
1998 мұнда таң атты
1989 әкелері тастап кеткендерге
1987 Жауынды екі күн
1985 Катаплексия 

2013 мандарины 
2012 опекун
2008 три дома  
1998 здесь рассвет
1989 им, кого оставили отцы
1987 два дождливых дня
1985 Катаплексия 

2013 tangerines
2012 the Guardian
2008 three houses
1998 here Comes the dawn
1989 he who was left by the fathers
1987 two rainy days
1985 Cataplexy

тҮсіРген фильмдеРі • фильмогРАфиЯ • filmoGraphy

заза урушадзЕ 
заза урушадзе / ZAZA URUSHAdZE 

1966 жылы туған. Шота Руставели атындағы тбилиси 
мемлекеттік театр және кино университетінің режиссерлық 
факультетін бітірген (1988). 2002–2004 жылдары грузия 
ұлттық киноорталығының директоры болды. 29-варшава 
кинофестивалінің лауреаты («мандариндер» фильмі 
– «Үздік режиссура» жүлдесі).

Родился в 1966 году. закончил режиссерский факультет 
тбилисского государственного университета театра и 
кино им. Шота Руставели (1988). в 2002–2004 годах был 
директором грузинского национального киноцентра. 
лауреат 29-го варшавского кинофестиваля (фильм 
«мандарины» – приз «за лучшую режиссуру»).

Georgian director and scriptwriter. born in 1966. he graduated 
from Georgian State university of theatre and film in 1988. 
his full-length debut film Here Comes the Dawn (1998) was 
successful and participated in many international film festivals. 
from 2002–2004 urushadze was head of the Georgian national 
film Center. best director at the Warsaw iff for Tangerines.

1989 he who was left by the fathers
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оныҢ қасында
рядом с ней / nExt to HER

изРАиль, 2014, 90 мин.изРАиль, 2014, 90 мин. iSrael, 2014, 90 min.

production: 2-team productions
language: hebrew
format: dCp

Scriptwriter: liron ben Shlush
director: asaf Korman
dop: amit yasour
production designer: ron zikno
producers: haim mecklberg, 
estee yacov mecklberg
Cast: liron ben Shlush, dana ivgy, 
yaakov daniel zada, Sophie ostritsky, 
Carmit mesilati-Kaplan, varda ben hur

производство: 2-team productions
Язык: иврит
формат: dCp

Автор сценария: лирон бен Шлуш
Режиссер-постановщик: Асаф Корман
оператор-постановщик: Амит Ясур
художник-постановщик: Рон зикно
продюсеры: хаим мекельберг, 
Эсти Яков мекельберг
в ролях: лирон бен Шлуш, дана ивги, 
иаков даниэль зада, софи острицки, 
Кармит месилати-Каплан, 
варда бен хур

Өндірісі: 2-team productions
тілі: иврит
тасығыш: dCp

сценарийдің авторы: лирон бен Шлуш
Қоюшы режиссеры: Асаф Корман
Қоюшы операторы: Амит Ясур
Қоюшы суретшісі: Рон зикно
продюсерлері: хаим мекельберг, 
Эсти Яков мекельберг
Рольдерде: лирон бен Шлуш, 
дана ивги, иаков даниэль зада, 
софи острицки, 
Кармит месилати-Каплан, 
варда бен хур
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1982 жылы тель-Авивте туған. 16 жасынан бастап 
фильмдер түсіріп, музыка жазған. Көптеген халықаралық 
кинофестивальдарда көрсетілген бірнеше қысқа 
метражды фильмдер түсірген. олардың ішінде миншар 
өнер мектебіндегі дипломдық еңбегі «Шулдың өлімі» 
фильмі 2007 жылы алғаш рет «Режиссерлардың екі 
апталығында» көрсетілді. Қазіргі кезде ол израильда өте 
танымал монтаж режиссеры болып табылады.

Родился в 1982 году в тель-Авиве. начиная с 16 лет 
снимает фильмы и пишет музыку. снял несколько 
короткометражных фильмов, которые были показаны 
на многих международных кинофестивалях. среди них 
«смерть Шула», его выпускной фильм Школы искусств 
миншар, впервые показанный во время «двухнедельника 
режиссеров» в 2007 году. сегодня он является одним 
из самых востребованных израильских режиссеров 
монтажа.

born in tel aviv in 1982, he has been making films and music 
since the age of 16. he made several shorts that screened at 
many international festivals, amongst them “death of Shula”, 
his graduation film from minshar School of art, which premiered 
at the directors’ fortnight in Cannes in 2007. today he is one 
israel’s busiest film editors.

асаф корман
асаф корман / ASAf koRmAn

Рэйчел (челли) өзінің кемтар сіңлісі гэббиді жалғыз өсіріп 
жатыр. челлидің жұмысқа кеткенде сіңлісін үйде жалғыз 
қалдыратынын әлеуметтік қызметкер біліп қойғаннан 
кейін, ол гэббиді науқастарға арналған орталыққа 
орналастыруға мәжбүр болады. Жалғызсырап қалған 
челлидің қасында ер адам пайда болады. зохар 
деген бұл адам апалы-сіңлілердің арасына жік түсіріп, 
нәтижесінде үшеуі сүйіспеншілік пен құрбандық, 
қамқорлық пен азапқа толы қарым-қатынасқа түседі.

Рэйчел (челли) в одиночку воспитывает гэбби, свою 
сестру с ограниченными умственными возможностями. 
Когда социальный работник обнаруживает, что челли, 
уходя на работу вынуждена оставлять сестру дома 
одну, ей приходится отдать гэбби в центр по уходу за 
больными. пустоту, вызванную отсутствием сестры, 
заполняет другой человек. Этот человек, зохар, создает 
трещину в отношениях двух сестер, они медленно 
вовлекаются в странную связь трех людей, где границы 
между любовью, пожертвованием, заботой и мучением 
размыты.

rachel (Chelli) is raising her mentally disabled sister Gabby 
all by herself. When the social worker discovers that she 
leaves her sister alone in the house while at work, Chelli 
is forced to place her in a day-care center. the void left by 
her sister’s absence makes room for a man in her life. that 
man, zohar, tears another crack in the relationship of the two 
sisters, as they are slowly drawn into a strange threesome, 
where boundaries between love, sacrifice, nurturing and 
torturing are broken.

2014 оның қасында 2014 Рядом с ней 2014 next to her

тҮсіРген фильмдеРі • фильмогРАфиЯ • filmoGraphy
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тастаҒы ЕстЕліктЕр
воспоминания на камне / mEmoRIES on StonE

Өндірісі: mîtosfilm
тілі: курд 
тасығыш: dCp

сценарийдің авторлары: мехмет Акташ, 
Шавкат Амин Корки
Қоюшы режиссеры: Шавкат Амин Корки
Қоюшы операторы: салем сальвати
Қоюшы суретшісі: фазель джиян 
Композиторлары: джон гюртлер, 
озгюр Акгюль 
продюсері: мехмет Акташ
Рольдерде: хуссейн хассан, 
назми Кирик, Шима молаэи 

производство: mîtosfilm
Язык: курдский
формат: dCp

Авторы сценария: мехмет Акташ, 
Шавкат Амин Корки
Режиссер-постановщик: 
Шавкат Амин Корки
оператор-постановщик: 
салем сальвати
художник-постановщик: фазель джиян 
Композиторы: джон гюртлер, 
озгюр Акгюль 
продюсер: мехмет Акташ
в ролях: хуссейн хассан, назми Кирик, 
Шима молаэи

production: mîtosfilm
language: Kurdish
format: dCp

Scriptwriters: mehmet aktaş, 
Shawkat amin Korki
director: Shawkat amin Korki
dop: Salem Salvati
artistic director: fazel Jiyan
Composer: John Gürtler, Özgür akgül
producer: mehmet aktaş
Cast: hussein hassan, nazmi Kırık, 
Shima molaei

КуРдистАнның иРАКтАғы 
ӨңіРліК ҮКіметі (KrG) / 
геРмАниЯ, 2014, 97 мин.

РегионАльное пРАвительство 
КуРдистАнА в иРАКе (KrG) / 
геРмАниЯ, 2014, 97 мин.

KurdiStan reGional 
Government iraq (KrG) / 
Germany, 2014, 97 min.
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2014 тастағы естеліктер 
2009 матчтың басталуы
2006 Шаң арасынан

2014 воспоминания на камне
2009 начало матча
2006 сквозь пыль

2014 memories on Stone
2009 Kick off
2006 Crossing the dust

шавкат амин корки 
шавкат амин корки / SHAWkAt AmIn koRkI 

саддам хусейн құлатылғаннан кейін хусейн мен Алан 
деген ежелгі достар ирактағы курдтарға жасалған гено-
цид туралы фильм түсірмекші болады. бірақ соғыстан 
кейінгі Курдестанда фильм түсіру оңай шаруа емес. ең 
қиыны – басты рольге актриса табу. Жас кинематогра-
фистер әбден үміті үзілген шағында синор деген қызды 
кездестіреді. геноцидтің салдарын өзінің отбасының 
басынан өткізген синор фильмге көмектескісі келеді. 
бірақ қыздың немере ағасы хива мен ағайы хамид оның 
басқан ізін аңдып отырады. дегенмен, синор ұнатпаса 
да, хиваға тұрмысқа шығуға уәде беріп, киноға түсуге 
рұқсат алады. түсіру басталады, бірақ проблема азай-
майды. ең негізгі мәселе – фильм экранға шығады ма 
екен?

после свержения саддама хусейна, друзья детства ху-
сейн и Алан решают снять фильм о геноциде курдов в 
ираке. но съемки фильма в послевоенном Курдистане 
– нелегкая задача. самое сложное – найти актрису на 
главную роль. в момент, когда отчаявшиеся кинемато-
графисты решают бросить это безнадежное дело, они 
находят синор – девушку, которая страстно желает по-
мочь съемкам, потому что геноцид коснулся и ее семьи. 
но синор не может принять решение одна – ее двою-
родный брат хива и дядя хамид полностью контроли-
руют ее жизнь. тем не менее, синор решает играть в 
фильме, несмотря на то, что ей разрешено сниматься 
только при условии, что она выйдет замуж за хиву, ко-
торого она не любит. съемки начинаются, но проблемы 
за кадром не заканчиваются. самый большой вопрос 
теперь – дойдет ли фильм когда-либо до экранов?

after Saddam’s collapse in iraq, the childhood friends 
hussein and alan decide to produce a film about the al-
anfal Kurdish genocide. but making a film in post-war 
Kurdistan isn’t easy and turns out to be an odyssey. the 
most difficult task of all seems finding the lead actress. but 
when they think that they will never find her, Sinor suddenly 
enters the stage: young, beautiful and passionate about the 
project, since her own childhood is deeply affected by the 
al-anfal campaign. but Sinor cannot decide on her own: 
her cousin hiwa and his father, uncle hamid, control her 
life. however, something seems to be pushing Sinor to play 
in the film, even as it becomes clear that the only way to 
achieve this is by a marriage-deal with cousin hiwa whom 
she doesn’t love. the shooting starts, but behind the scenes 
the problems never end. now the biggest question of all 
arises: Will the film ever reach the screen? 

1973 жылы ирактағы Курдистанда, захода туған. 1975 
жылы оның отбасы ирак әскерлерінен қашып, иранға 
көшуге мәжбүр болады, онда олар 25 жыл тұрады. Кор-
ки кино саласындағы білімін өзінің ирактағы Курдестан-
да түсірген «Шаң арасынан» атты тұңғыш фильмі 2006 
халықаралық фестивальдарда мойындалғаннан кейін 
ғана алды. Қазіргі кезде ол ирактағы Курдестанда, Эр-
биль қаласында тұрады. 

Родился в 1973 году в захо, иракский Курдистан. в 1975 
году его семье пришлось бежать от иракских военных в 
иран, где они прожили 25 лет. Корки изучал кино и полу-
чил международное признание в 2006 году после завер-
шения своего дебютного игрового фильма «сквозь пыль», 
снятого в иракском Курдистане. в настоящее время живет 
и работает в г. Эрбиль, иракский Курдистан. 

born in 1973 in zakho, iraqi Kurdistan. in 1975 he and his 
family had to flee from iraqi military oppression to iran, where 
they have lived in exile for 25 years. Korki studied cinema and 
gained international recognition in 2006 with his debut feature 
film shot in iraqi Kurdistan, “Crossing the dust”. Korki lives and 
works in erbil.
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тойшыл
тусовщица / pARty gIRl

фРАнциЯ, 2014, 95 мин.фРАнциЯ, 2014, 95 мин. franCe, 2014, 95 min.

производство: elzévir films, 
национальный центр кинематографии 
(CnC), Canal+, Soficinéma 10, городское 
управление страсбурга 
Язык: французский
формат: dCp

Авторы сценария: мари Амачукели, 
Клэр бурже, сэмюэл тейс 
Режиссеры-постановщики: 
мари Амачукели, Клэр бурже, 
сэмюэл тейс
оператор-постановщик: Жульен пупар
художник-постановщик: николя миго
Композитор: Александр лье
продюсеры: дени Каро, мари мазмутей 
(elzévir films)
в ролях: Ангелик литценбургер, 
джозеф бур

production: elzévir films, Centre national 
de la Cinématographie (CnC), Canal+, 
Soficinéma 10; la Communauté urbaine 
de Strasbourg
language: french
format: dCp

Scriptwriters: marie amachoukeli, 
Claire burger, Samuel theis
directors: marie amachoukeli, 
Claire burger, Samuel theis
dop: Julien poupard
production designer: nicolas migot
Composer: alexandre lier
producers: denis Carot, marie masmouteil 
Cast: angélique litzenburger, Joseph bour

Өндірісі: elzévir films, Ұлттық 
кинематография орталығы (CnC), 
Canal+, Soficinéma 10, страсбург 
қалалық басқармасы
тілі: француз
тасығыш: dCp

сценарийдің авторлары: мари 
Амачукели, Клэр бурже, сэмюэл тейс 
Қоюшы режиссерлары: мари Амачукели, 
Клэр бурже, сэмюэл тейс
Қоюшы операторы: Жульен пупар
Қоюшы суретшісі: николя миго
Композиторы: Александр лье
продюсерлері: дени Каро, 
мари мазмутей (elzévir films)
Рольдерде: Ангелик литценбургер, 
джозеф бур
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1979 жылы парижде туған. сценарист және «тойшыл» (2014), «Қыздарға тегін» 
(2009) және форбаш (2008) фильмдерімен танылған режиссер. 

Родилась в 1979 году в париже.сценарист и режиссер, известная по фильмам 
«тусовщица» (2014), «девушкам свободно» (2009) и «форбаш» (2008).

born in paris in 1979. She is a writer and director, known for “party Girl”, “it’s free for 
Girls” (2009) and “forbach” (2008).

мари  
амачукЕли- 
барсак 
мари амачукели-Барсак  
mARIE AmAcHoUkElI-BARSAcq 

Анжелика – барда жұмыс істейтін 
60 жастағы администратор. Жасы 
алпысқа келсе де, той-томалақ, 
ер адамдардың ортасын ұнатады. 
түнде ол еркектерді француз-неміс 
шекарасында орналасқан кабареде 
әбден ішкізеді. уақыт өткен сайын 
клиенттері азая береді. бірақ 
тұрақты клиенті мишель оны жақсы 
көреді. бірде ол Анжеликаның өзіне 
тұрмысқа шығуын сұрайды. 

Анжелика – 60-летняя админист-
ратор в баре. ей все еще нравятся 
вечеринки, ей все еще нравятся 
мужчины. по ночам она напаивает 
их в кабаре на французско-немец-
кой границе. с течением времени 
клиентов становится все меньше. 
но мишель, ее постоянный клиент, 
все еще любит ее. однажды он про-
сит, чтобы Анжелика вышла за него 
замуж.

angelique is a 60-year-old bar hostess. 
She still likes to party, she still likes 
men. at night, she makes them drink, 
in a cabaret by the french-German 
border. as time goes by, the clients 
become rare. but michel, her regular 
client, is still in love with her. one day, 
he asks angelique to marry him.

монтаж режиссеры және «тойшыл» (2014), «Қыздарға тегін» (2009) және форбаш 
(2008) фильмдерімен танылған режиссер.

Режиссер монтажа и режиссер, известная по фильмам «тусовщица» (2014), 
«девушкам свободно» (2009) и «форбаш» (2008).

editor and director, known for “forbach”, “party Girl” and “it’s free for Girls”.

клэр буржЕ 
клэр Бурже  
clAIRE BURgER

Актер және «тойшыл» (2014), «монпенсье ханша» (2010) и «версаль: король 
туралы арман» (2008) фильмдерімен танылған жазушы.

Актер и писатель, известный по фильмам «тусовщица» (2014), «принцесса 
монпенсье» (2010) и «версаль: мечта о короле» (2008).

actor and writer, known for “party Girl”, “the princess of montpensier” (2010) and 
“versailles: the dream of a King” (2008). 

сэмюэл тЕйс 
сэмюэл тейс  
SAmUEl tHEIS 
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тҰнық су бЕті
недвижная водная гладь / StIll tHE WAtER

ЯпониЯ, фРАнциЯ, испАниЯ, 
2014, 116 мин.

ЖАпониЯ, фРАнциЯ, испАниЯ, 
2014, 116 мин.

Japan, franCe, Spain, 
2014, 116 min.

производство: Kumie
Язык: японский
формат: dCp
 
Автор сценария: наоми Кавасэ
Режиссер-постановщик: наоми Кавасэ
оператор-постановщик: Ютака Ямазаки
художник-постановщик: Кэндзи иноуэ
продюсеры: маса савада, 
такехико Аоки, наоми Кавасэ, 
Реми бюра 
в ролях: нитьиро мураками, 
дзюн Ёсинага, тетта сугимото, 
миюки мацута, фудзё токита 

production: Kumie
language: Japanese
format: dCp
 
Scriptwriter: naomi Kawase
director: naomi Kawase
dop: yutaka yamazaki
production designer: Kenji inoue
Composer: hashiken
producers: masa Sawada, takehiko aoki, 
naomi Kawase, remi burah 
Cast: nijiro murakami, Jun yoshinaga, 
tetta Sugimoto, miyuki matsuda, 
fujio tokita

Өндірісі: Kumie
тілі: жапон
тасығыш: dCp
 
сценарийдің авторы: наоми Кавасэ
Қоюшы режиссеры: наоми Кавасэ
Қоюшы операторы: Ютака Ямазаки
Қоюшы суретшісі: Кэндзи иноуэ
продюсерлері: маса савада, 
такехико Аоки, наоми Кавасэ, 
Реми бюра 
Рольдерде: нитьиро мураками, 
дзюн Ёсинага, тетта сугимото, 
миюки мацута, фудзё токита 
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Жапонияның нара қаласында туған. 1997 жылы Канн кинофестивалінде оның 
тырнақалды «сузаку» фильмі «Алтын камера» конкурсының лауреаты атанады. 
он жылдан кейін «зар орман» фильмі Канн кинофестивалінің бас жүлдесін жеңіп 
алады. 2009 жылы Канндағы «Режиссерлардың екі апталығы» бағдарламасында 
«Алтын арба» жүлдесінің лауреаты атанады. оның «генпин» атты деректі фильмі 
сан-себастьян (2010) фестивалінде фипРесси жүлдесін жеңіп алды. 2012 
жылы «ханезу» және «генпин» фильмдері халықаралық прокатқа шығарылып, 
француз синематикасы оның фильмдерінің ретроспективасын ұйымдастырды. 
наоми Кавасэ – нара халықаралық кинофестивалінің негізін қалаушы, 
фестиваль әлемнің түпкір-түпкіріндегі жас кинематографистерге продюсерлік 
қолдау көрсетіп келеді. 

Родилась в г. нара, Япония. в 1997 году стала лауреатом конкурса «золотая 
камера» в рамках Каннского кинофестиваля со своим первым игровым фильмом 
«сузаку». десять лет спустя ее фильм «лес скорби» завоевал гран-при Каннского 
кинофестиваля. в 2009 году стала лауреатом премии «золотая Колесница» 
программы «двухнедельник режиссеров» в Каннах. ее документальный фильм 
«генпин» получил приз фипРесси на фестивале в сан-себастьяне (2010). в 
2012 году ее фильмы «ханезу» и «генпин» были выпущены в международный 
прокат, а французская синематека организовала ретроспективу ее фильмов. 
наоми Кавасэ – основатель международного кинофестиваля в г. нара, который 
сотрудничает с молодыми кинематографистами со всего мира и оказывает им 
продюсерскую поддержку.

born in nara, Japan. in 1997 she won the Camera d’or at the Cannes festival with 
her debut feature “Suzaku”. ten years later her fourth feature, “the mourning forest”, 
received the Grand prix at Cannes. She also received the Carrosse d’or from the 
directors’ fortnight in 2009. one of her many documentary works, “Genpin” (2010), 
received the fipreSCi prize at San Sebastian iff in 2010. in 2012 her films “hanezu 
and Genpin” were internationally released, and a retrospective was held at the 
Cinémathèque française. Kawase is also the founder of the nara international film 
festival, where she collaborates with young emerging filmmakers from all over the 
world and offers support as producer. 

наоми кавасэ
наоми кавасэ / nAomI kAWASE

2014 тұнық су беті
2011 ханезу және гэнпин 
2010 гэнпин (дер.)
2007 зар орман
2003 Шара
1997 судзаку

2014 недвижная водная гладь
2011 ханезу и гэнпин 
2010 гэнпин (док.)
2007 лес скорби
2003 Шара
1997 судзаку

2014 Still the Water
2011 hanezu 
2010 Genpin (doc.)
2007 mourning forest
2003 Shara
1997 Suzaku

Жапонияның субтропикалық Амами 
аралында осы күнге дейін табиғатқа 
табыну салттары сақталған. 
тамыздың толық айлы түндерінің 
бірінде 16 жасар Кайто теңізден 
біреудің мүрдесін көреді. оның 
құрбысы Кьоко сүйіктісіне құпия 
қылмысты ашуға көмектеседі. 
Кайто мен Кьоко өлім мен махаббат 
байланысқан өмірдің бұралаң 
жолдарынан өтіп, есеяді. 

на субтропическом японском 
острове Амами сохраняются 
древние обычаи поклонения 
природе. в августовскую ночь 
полнолуния, когда исполняются 
традиционные танцы, 16-летний 
Кайто обнаруживает в море чье-
то мертвое тело. его девушка 
Кьоко пытается помочь ему в 
расследовании этого таинственного 
преступления. вместе Кайто и Кьоко 
пройдут взаимосвязанные циклы 
жизни, смерти и любви, чтобы в 
итоге повзрослеть.

on the subtropical Japanese island of 
amami, traditions about nature remain 
eternal. during the full-moon night 
celebrated with traditional dances 
in august, the 16-year-old Kaito 
discovers a dead body floating in the 
sea. his girlfriend Kyoko attempts to 
help him understand this mysterious 
discovery. together, Kaito and Kyoko 
learn to become adults by experiencing 
the interwoven cycles of life, death and 
love.

тҮсіРген фильмдеРі • фильмогРАфиЯ • filmoGraphy
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тыныш... қыздар жыламайды 
тише... девочки не плачут / HUSH….gIRlS don’t ScREAm 

иРАн, 2013, 106 мин. иРАн, 2013, 106 мин. iran, 2013, 106 min.

production: farabi Cinema foundation
language: persian
format: 35 mm

Scriptwriter: pouran derakhshandeh
director: pouran derakhshandeh
dop: morteza pour Samadi
artistic director: pouran derakhshandeh
Composer: Karen homayounfar
producer: pouran derakhshandeh
Cast: Shahab hosseini, merila zarei, 
tannaz tabatabaei

производство: farabi Cinema foundation
Язык: фарси
формат: 35 мм

Автор сценария: пуран деракшандэ
Режиссер-постановщик: 
пуран деракшандэ
оператор-постановщик: 
муртаза пур самади 
художник-постановщик: 
пуран деракшандэ
Композитор: Карен хомаюнфар 
продюсер: пуран деракшандэ
в ролях: Шахаб хосейни, 
мерила зарей, танназ табатабаэль 

Өндірісі: farabi Cinema foundation
тілі: парсы
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторы: пуран деракшандэ
Қоюшы режиссеры: пуран деракшандэ
Қоюшы операторы: муртаза пур самади 
Қоюшы суретшісі: пуран деракшандэ
Композиторы: Карен хомаюнфар 
продюсері: пуран деракшандэ
Рольдерде: Шахаб хосейни, 
мерила зарей, танназ табатабаэль 
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пуран 
дЕракшандэ
пуран деракшандэ 
poURAn dERAkHSHAndEH 
1951 жылы туған. Кино және телевидение колледжінің 
режиссерлық факультетін бітірген. 1973 жылдан бастап 
телевидение үшін деректі фильмдер түсіре бастайды. 
1986 жылы «Үнсіз келісім» атты тырнақалды көркем 
фильмін түсіреді, сөйтіп ол төңкерістен кейінгі иранда 
тұңғыш әйел режиссеры болады. оның кейінгі фильмдері 
ұлттық және халықаралық деңгейде мойындалып, 
көптеген фестивальдардың жүлделеріне ие болды. 
CifeJ (халықаралық балалар мен жасөспірімдерге 
арналған кино орталығы), Wif («әйелдер – кинода» 
ассоциациясы) және ifp («тәуелсіз кинематографиялық 
жоба») ұйымдарының мүшесі, иран кинематографистер 
гильдиясының вице-президенті, ұлттық және халықаралық 
кинофестивальдардың қазылар алқасының мүшесі 
болды. 

Родилась в 1951 году. закончила режиссерский 
факультет колледжа кино и телевидения. с 1973 года 
снимала документальные фильмы для телевидения. 
в 1986 году выпустила игровой фильм «безмолвное 
соглашение», став первой женщиной-кинематографистом 
послереволюционного ирана. последующие ее фильмы 
получили национальное и международное признание 
и многочисленные фестивальные награды. член CifeJ 
(международный центр кино для детей и юношества), Wif 
(Ассоциация «Женщины в кино») и ifp («независимый 
кинематографический проект»), вице-президент гильдии 
кинематографистов ирана, была членом жюри многих 
национальных и международных кинофестивалей.

born in 1951. She graduated in directing from the College of 
Cinema and television. a prolific tv-documentary maker 
since 1973. in 1986 made her debut feature, “mute Contact, 
and established herself as the first iranian woman filmmaker 
in post-revolutionary iran. With her following films she gained 
national and international recognition, and numerous festival 
awards. a member of CifeJ (Centre international de film pour 
l’enfance et la Jeunesse), Wif (Women in film organization) 
and ifp (independent filmmaker project); vice president of 
the iranian filmmakers Guild. derakhshandeh has served as a 
jury member at national and international film festivals.

Ата-анасының немқұрайлығы мен енжарлығының салда-
рынан Шырын келеңсіз жағдайға ұшырайды. Ұзақ уақыт 
мұны ешкімнің байқағысы да келмейді. Шырынның іштен 
тынған уайым-қайғысы ақыры аса қайғылы жағдайларға 
әкеледі. 

из-за беспечности и равнодушия родителей восьмилет-
няя Ширин попадает в ситуацию, которую долгое время 
никто не хочет замечать. неизлитая душевная боль не 
дает ей покоя и приводит к еще более ужасным пос-
ледствиям.

the carelessness and indifference of her parents lead to 
an accident for eight-year-old Shirin. for a long time, the 
wounds on her soul have affected her life but remained 
unnoticed; when they deepen, they lead to disaster…

2012 тыныш… Қыздар жыламайды
2010 Қайталанған арман
2007 мәңгі балалар
2006 ылғал түстер
2004 Жел төсіндегі шырақ
2000 Шекарасыз махаббат
1991 Жоғалтқан уақыт
1990 Шаң арасынан өту
1988 Кішкене бақыт құсы
1986 Үнсіз келісім

2012 тише… девочки не плачут
2010 серийные мечты
2007 вечные дети
2006 мокрые сны
2004 свеча на ветру
2000 любовь без границ
1991 потерянное время
1990 проход сквозь пыль
1988 маленькая птица счастья
1986 безмолвное соглашение

2012 hush…Girls don’t Scream
2010 endless dreams
2007 the eternal Children
2006 Wet dream
2004 a Candle in the Wind
2000 love without frontier
1991 the lost time
1990 passage through dust
1988 the little bird of happiness
1986 mute Contact

тҮсіРген фильмдеРі • фильмогРАфиЯ • filmoGraphy
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тҰғыРнАмА
нАтЮРмоРт

плАтфоРмА
нАтЮРмоРт

platform
Still life

цзЯ чЖАнКЭның РетРоспеКтивАсы
РетРоспеКтивА цзЯ чЖАнКЭ
retroSpeCtive of Jia zhanG-Ke

КостА-гАвРАстың РетРоспеКтивАсы
РетРоспеКтивА КостА-гАвРАсА
retroSpeCtive of CoSta-GavraS

әумин
бАтыстАғы ЖҰмАҚ

Аминь
РАй нА зАпАде

amen 
eden iS WeSt
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кинокөпір: шыҒыс–батыс
киномост: восток–запад / tHE fIlm BRIdgE: EASt–WESt

одной из главных миссий междуна-
родного кинофестиваля «евразия» 
является знакомство гостей и зри-
телей со всем многообразием кине-
матографических институтов двух 
столь разных частей света – европы 
и Азии.
помимо основного конкурса, в рам-
ках фестиваля традиционно прохо-
дит внеконкурсная программа «Ки-
номост: восток–запад», в которой 
контраст подходов к кинопроизвод-
ству в европе и Азии представлен 
наиболее ярко на примере несколь-
ких картин выдающихся кинемато-
графистов современности. 
в этом году в программе «Киномост» 
восток представит китайский режис-
сер цзя чжанкэ. Культовая фигура в 
мире авторского и арт-хаусного кино, 
неоднократный призер кинофести-
валей в Каннах, берлине и венеции 
покажет в Алматы картины «натюр-
морт» (обладатель «золотого льва» 
на венецианском кинофестивале в 
2006 году) и «платформа» – приз-
нанный шедевр «шестого поколе-
ния» китайского кинематографа, по-
казывающего современный Китай 
без прикрас, зачастую без помощи 
государственного финансирования.
европейскую же часть «Киномоста» 
представляет не менее значимая 
фигура в мире кинематографа – дву-
кратный лауреат премии «оскар», 
обладатель золотой пальмовой вет-
ви Каннского мКф, золотого медведя 
берлинского мКф, сезара и других 
престижных наград греко-француз-
ский режиссер Коста-гаврас. Кине-
матографист познакомит гостей фес-
тиваля с картинами «Рай на западе», 
рассказывающей историю нелегаль-
ного эмигранта, стремящегося по-
пасть в париж, и «Аминь», в центре 
сюжета которой представлены взаи-
моотношения ватикана с фашист-
ской германией во времена второй 
мировой войны. примечательно, что 
оба проекта Коста-гавраса созданы 
усилиями нескольких европейских 
стран, такими как франция, герма-
ния, греция и Румыния, что дает им 
возможность по праву называться 
ярчайшими образцами европейского 
кинематографа.

«еуразия» халықаралық кино-
фестивалінің басты міндеттерінің 
бірі фестиваль қонақтары мен 
көрермендеріне еуропа мен Азияның 
кинематографиялық институттарын 
жан-жақты таныстыру болып табы-
лады. 
негізгі конкурспен қатар фестиваль 
шеңберінде «Кинокөпір: Шығыс-ба-
тыс» конкурстан тыс бағдарламасы 
дәстүрлі түрде өткізіліп келеді, бұл 
бағдарламада еуропа мен Азия 
кинематографиясының айқын ере-
кшеліктері заманымыздың озық 
кинематографистерінің бірнеше 
туындылары негізінде барынша анық 
көрсетіледі. 
биылғы бағдарламадағы «Кинокөпір-
дің» Шығыс бөлігін цзя чжанкэ 
ұсынады. Авторлық және арт-
хаустық кинода әлемдік деңгейдегі 
атақты тұлға, Канн, берлин және ве-
неция фестивальдарының бірнеше 
мәрте жүлдегері Алматыда «натюр-
морт» (венеция фестивалінің «Ал-
тын арыстан» жүлдесі, 2006) және 
қытай кинематографының «алтыншы 
ұрпағының» жауһары болып сана-
латын «тұғырнама» картиналарын 
көрсетеді. 
«Кинокөпірдің» еуропалық өкілі – 
әлемдік кинематографтың тағы бір 
атақты тұлғасы, «оскар» жүлдесінің 
екі мәрте иегері, Канн хКф «Алтын 
пальма бұтағының» иегері, бер-
лин, сезар фестивальдарының бас 
жүлдегері, грек-француз режиссе-
ры Коста-гаврас. ол фестиваль қо-
нақтары мен көрермендеріне париж-
ге баруды армандаған заңсыз қоныс 
аударушының оқиғасына арналған 
«батыстағы жұмақ» және оқиға негізі 
екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі 
ватикан мен фашистік германияның 
арасындағы қарым-қатынастарға 
құрылған «әумин» фильмдерін 
ұсынады. Коста-гаврастың бұл екі 
картинасы да еуропаның фран-
ция, германия, грекия және Румы-
ния сияқты елдерінің қатысуымен 
жасалған, сондықтан да еуропалық 
кинематографтың жарқын үлгісі бо-
лып табылады. 

one of the main missions of the 
international film festival eurasia is to 
acquaint visitors and spectators with the 
whole range of cinemas of two different 
parts of the world: europe and asia.
alongside the main competition, the 
festival traditionally offers a non-
competition program “film bridge 
(Kinomost): east–West”, where 
the contrasting approaches to film 
production in europe and asia are 
presented through some filmic examples 
by outstanding filmmakers of today. 
this year, the eastern program will be 
presented by a Chinese director Jia 
zhang-ke. a cult figure in the world 
of auteur and art-house cinema, and 
multiple prize-winner of film festivals in 
Cannes, berlin and venice, he will show 
in almaty his films “Still life” (Winner 
of the venice Golden lion 2006) and 
“platform”, a recognized masterpiece 
of the “sixth generation” of Chinese 
cinema, showing modern China without 
varnish, largely made without state 
funding.
the european part of the “film bridge” 
is presented by a no less significant 
figure in the film world: the twice winner 
of the oscar, of the Cannes Golden 
palm, of the berlin Golden bear, the 
Cesar, and other prestigious awards, 
the Greek-french director Costa-
Gavras. the filmmaker will acquaint the 
festival’s visitors with the films “eden 
is West”, about an illegal emigrant 
hoping to get to paris, and “amen” 
about the relations between the vatican 
and fascist Germany during WWii. 
remarkably, both projects were created 
through the joint efforts of several 
european countries, such as france, 
Germany, Greece and romania, which 
makes it possible to call these films true 
examples of european cinema.

кинокөпір: шығыс–Батыс • киномост: восток–запаД • the film Bridge: east–West
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тҰҒырнама
платформа / plAtfoRm

the action of the film unfolds in the city of 
fenyang in the Shanxi province amidst 
an amateur theatre company. the destiny 
of each member of the troupe reflects the 
social and economic changes in Chinese 
society. the film begins in 1979, when the 
troupe performs sketches idolizing mao 
zedong, and ends in 1980, showing the 
results of the strong Western influence 
on China and the huge changes of the 
last decade.

фильм оқиғасы Шаньси провин-
циясының фэньян қаласындағы 
әуесқой театр тобының айналасын-
да өтеді. топтың әрбір мүшесінің 
тағдыры қытай қоғамында өткен 
түрлі әлеуметтік-экономикалық өзге- 
рістермен тығыз байланысты. оқиға 
театр тобының 1979 жылы мао цзэ-
дунды мадақтайтын қойылымдарымен 
өнер көрсетіп жүрген кездерінен бас-
талып, Қытайға батыстың әсерінің 
нәтижелері мен соңғы жылдары болған 
орасан зор өзгерістерін қамтып, 1980 
жылдарғы жағдайлармен аяқталады. 

действие фильма разворачивается в 
городе фэньян провинции Шаньси вок-
руг любительской театральной труп-
пы. судьба каждого из членов труппы 
отражает те социально-экономичес-
кие изменения, которые произошли в 
китайском обществе. фильм начина-
ется в 1979 году, когда труппа высту-
пает с номерами, боготворящими мао 
цзэдуна, и заканчивается в 1980-х, по-
казывая результаты сильного влияния 
запада, проникающего в Китай, и ог-
ромные изменения, которые произош-
ли за последнее десятилетие.

гонКонг, КитАй, ЯпониЯ, фРАнциЯ, 
2000, 154 мин.

гонКонг, ҚытАй, ЖАпониЯ, 
фРАнциЯ, 2000, 154 мин.

honG KonG, China, Japan, franCe, 
2000, 154 min.

Өндірісі: artcam international, bandai entertainment inc., 
hu tong Communications, office Kitano, t-mark
тілі: мандарин
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторы: цзя чжанкэ
Қоюшы режиссеры: цзя чжанкэ*
Қоюшы операторы: нельсон Ю лик-вай
Қоюшы суретшілері: Шенг цю, ли Ки, чжао сяфэй
Композиторы: есихиро ханно
продюсерлері: седзо итияма, Кит минг ли, Кеунг чоу, 
Жоель фарж
Рольдерде: хунвэй ван, чжао тао, цзин дун лян, 
лина Янг, ван бо, хань саньмин

производство: artcam international, 
bandai entertainment inc., hu tong Communications, 
office Kitano, t-mark
Язык: мандаринский
носитель: 35 мм

Автор сценария: цзя чжанкэ
Режиссер-постановщик: цзя чжанкэ*
оператор-постановщик: нельсон Ю лик-вай
художники-постановщики: Шенг цю, ли Ки, чжао сяфэй
Композитор: есихиро ханно
продюсеры: седзо итияма, Кит минг ли, Кеунг чоу, 
Жоель фарж
в ролях: хунвэй ван, чжао тао, цзин дун лян, 
лина Янг, ван бо, хань саньмин

production: artcam international, bandai entertainment 
inc., hu tong Communications, office Kitano, t-mark
language: mandarin
format: 35 mm

Scriptwriter: zhang-ke Jia
director: zhang-ke Jia*
dop: nelson yu lik-wai
production designers: Sheng qiu, lei qi, xiafei zhao
Composer: yoshihiro hanno
producers: Shozo ichiyama, Kit ming li, Keung Chow, 
Joël farges
Cast: hongwei Wang, tao zhao, Jing dong liang, 
tian-yi yang, bo Wang, Sanming han

* Ақпарат 17-18 беттерде / см. информацию на стр. 17-18 / See the information on pages 17-18
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натюрморт
натюрморт / StIll lIfE

after the construction of a dam, the ancient 
city of fengjie located at a new powerful 
hydro-electric station, is almost flooded; 
people leave and the old houses are torn 
down. at this time, the miner Sanming 
comes to find his former wife, who comes 
from these places, but her house has 
been submerged under water already for 
a long time. the search continues, and 
Sanming joins a demolition brigade. the 
nurse Shen hong also comes to fengjie 
to look for her husband, whom she has 
not seen in two years; he is also difficult 
to find. 

тоған салынғаннан кейін жаңа су 
торабының жанындағы көне қала фэн-
цзе су астына кетеді, адамдар көшіп, 
бос қалған үйлер қиратылады. осы кез-
дері қалаға бұрынғы әйелін іздеп хань 
саньмин деген кенші келеді. әйелі осы 
қалада туған. әйелінің суға кеткен үйін 
іздеп жүріп, ол үйлерді қиратып жатқан 
бригадаға келіп қосылады. Шэнь хун 
деген мейірбике де фэнцзеге екі жыл-
дан бері көрмеген күйеуін іздеп келеді. 
оны да табу қиынға соғады. 

после строительства плотины древ-
ний город фэнцзе, расположенный у 
нового мощного гидроузла санься, 
почти затоплен, люди уезжают, ведет-
ся снос покинутых домов. в это время 
сюда приезжает шахтер хань сань-
мин, чтобы разыскать бывшую жену, 
которая родом из этих мест, но дом 
ее уже давно под водой. продолжая  
поиски, хань саньмин присоединяется 
к бригаде по сносу домов. медсестра 
Шэнь хун приезжает в фэнцзе за му-
жем, с которым не виделась уже два 
года, и его тоже оказывается нелегко 
найти. 

КитАй, гонКонг, 2006, 111 мин.ҚытАй, гонКонг, 2006, 111 мин.

Өндірісі: xstream pictures, Shanghai film Studios
тілі: қытай
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторлары: цзя чжанкэ, на гуань, 
сунь цзяминь
Қоюшы режиссеры: цзя чжанкэ*
Қоюшы операторы: нельсон Ю лик-вай
Қоюшы суретшілері: цзин дун лян, цян лю
Композиторы: гион лим
продюсерлері: тяньянь ван, сюй пэнлэ, Кеунг чоу
Рольдерде: чжао тао, лань чжоу, хань саньмин, 
ма личжэнь, хунвэй ван, чэнь Кай 

производство: xstream pictures, Shanghai film Studios
Язык: китайский
носитель: 35 мм

Авторы сценария: цзя чжанкэ, на гуань, 
сунь цзяминь
Режиссер-постановщик: цзя чжанкэ*
оператор-постановщик: нельсон Ю лик-вай
художники-постановщики: цзин дун лян, цян лю
Композитор: гион лим
продюсеры: тяньянь ван, сюй пэнлэ, Кеунг чоу
в ролях: чжао тао, лань чжоу, хань саньмин, 
ма личжэнь, хунвэй ван, чэнь Кай

production: xstream pictures, Shanghai film Studios
language: Chinese
format: 35 mm

Scriptwriter: zhangke Jia, na Guan, Sun Jianming
director: zhangke Jia*
dop: nelson yu lik-wei
production designers: Jing dong lian, qiang liu
Composer: Giong lim
producers: tianyan Wang, pengle xu, Keung Chow
Cast: tao zhao, zhou lan, Sanming han, lizhen ma, 
hongwei Wang, Kai Chen

China, honGKonG, 2006, 111 min.

* Ақпарат 17-18 беттерде / см. информацию на стр. 17-18 / See the information on pages 17-18
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әумин
аминь / AmEn 

the film Amen examines the links between 
the vatican and nazi Germany. the central 
character is Kurt Gerstein, a Waffen-SS 
officer employed in the SS hygiene institute, 
designing programs for the purification of 
water and the destruction of vermin. he is 
shocked to learn that the process he has 
developed to eradicate typhus, by using 
a hydrogen cyanide mixture called zyklon 
b, is now being used for killing Jews in 
extermination camps. Gerstein attempts to 
notify pope pius xii about the gassings, but 
is appalled by the lack of response he gets 
from the Catholic hierarchy. the only person 
moved is riccardo fontana, a young Jesuit 
priest.

фильмде ватикан мен нацистік 
германияның арасындағы байланыс 
қарастырылады. бас кейіпкер – Курт 
грештейн – гигиена институтында жұмыс 
істеген ғалым, сс офицері, суды тазалау 
мен паразиттерді жою тақырыбындағы 
жұмыстардың авторы. ол өзінің тиф ау-
руына қарсы жасаған (құрамында синиль 
қышқылы бар) шикізатының концла-
герьлерде адамдарды, ең алдымен, ев-
рейлерді уландырып өлтіретін «циклон 
б» улы затын дайындауға қолданылғанын 
біледі. ол бұл туралы хабарды Рим па-
пасы пий хіі жеткізуге тырысады, бірақ 
қасиетті престолдан жауап ала алмай-
ды. оның жолдауына жалғыз адам ғана 
назарын аударады. ол – иезуит дінінің 
қызметшісі Риккардо фонтано.

в фильме рассматривается связь меж-
ду ватиканом и нацистской германией. 
главный герой – Курт герштейн, ученый, 
офицер сс, работавший в институте ги-
гиены, является автором работ по очист-
ке и обеззараживанию воды и уничтоже-
нию паразитов. он потрясен, узнав, что 
его разработки для борьбы с тифом ис-
пользованы для изготовления «циклона 
б» – отравляющего вещества, которым 
в концлагерях уничтожают людей, в пер-
вую очередь евреев. он пытается пре-
дупредить об этом папу Римского пия 
xii, но ответа святого престола так и не 
дожидается. единственным человеком, 
откликнувшимся на его послание, был 
Риккардо фонтана – священник-иезуит.

геРмАниЯ, РумыниЯ, фРАнциЯ, 
2002, 132 мин.

геРмАниЯ, РумыниЯ, фРАнциЯ, 
2002, 132 мин.

Germany, romania, franCe, 
2002, 132 min.

Өндірісі: Kino international, pathé
тілі: ағылшын
тасығыш: blu-ray

сценарийдің авторлары: Коста-гаврас, 
Жан-Клод грумберг, Рольф хоххут 
Қоюшы режиссеры: Коста-гаврас
Қоюшы операторы: патрик блосье
Қоюшы суретшілері: Эри хантке, Эмита фригато, 
мария миу
Композиторы: Амар Арман
продюсерлері: Андрей бонцей, мишель Рэй гаврас
Рольдерде: ульрих тукур, матье Кассовиц, 
ульрих мюэ, мишель дюшоссуа, ион Карамитру

производство: Kino international, pathé
Язык: английский
носитель: blu-ray

Авторы сценария: Коста-гаврас, Жан-Клод грумберг, 
Рольф хоххут 
Режиссер-постановщик: Коста-гаврас
оператор-постановщик: патрик блосье
художники-постановщики: Эри хантке, 
Эмита фригато, мария миу
Композитор: Амар Арман
продюсеры: Андрей бонцей, мишель Рэй гаврас
в ролях: ульрих тукур, матье Кассовиц, ульрих мюэ, 
мишель дюшоссуа, ион Карамитру

production: Kino international, pathé
language: english
format: blu-ray

Scriptwriters: Costa-Gavras, Jean-Claude Grumberg, 
rolf hochhuth
director: Costa-Gavras
dop: patrick blossier
production designers: ari hantke, 
emita frigato, maria miu
Composer: armand amar
producers: andrei boncea, michèle ray-Gavras
Cast: ulrich tukur, mathieu Kassovitz, ulrich mühe, 
michel duchaussoy, ion Caramitru 
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кинокөпір: шығыс–Батыс • киномост: восток–запаД • the film Bridge: east–West

батыстаҒы 
жҰмақ
рай на западе / EdEn IS WESt

коста-
гаврас 
коста-гаврас
coStA-gAvRAS 

грек және француз режиссеры және сценарист. саяси, өткір 
тақырыптағы фильмдердің авторы ретінде танымал. 1933 
жылы Аркадия провинциясының лутра-иреас ауылында 
туған. орта мектепті францияда бітірген. 1951 жылы сорбонна 
университетінің құқық бөліміне оқуға түсіп, 1956 жылы оқуды 
тастап, кинематографқа ауысады. Кинематографиялық жоғары 
білімді парижде идеК институтында алады. Р.Клер, А.верне, 
Ж.деми, Р.Клеман сияқты атақты режиссерлардың көмекшісі 
болып жұмыс істеген. француз синематикасының президенті 
(1982–1991 жж. және 2007 жылдан бері).

греческий и французский режиссер и сценарист. известен как 
автор фильмов на острые политические темы. Родился в 1933 
году в деревне лутра-иреас в провинции Аркадия. закончил 
среднюю школу во франции. в 1951 году начал изучать право 
в сорбонне, но в 1956-м бросает университет и уходит в кине-
матограф. высшее кинематографическое образование полу-
чил в институте идеК в париже. был ассистентом режиссеров  
Р. Клера, А. вернея, Ж. деми, Р. Клемана. президент француз-
ской синематеки (1982–1991 и с 2007 г.).

Greek-french filmmaker, best known for films with overt political 
themes. Costa-Gavras was born in 12 february 1933 in loutra iraias, 
arcadia. after high school Costa-Gavras went to france, where he 
began his studies of law in 1951. in 1956, he left his university studies 
to study film at the french national film school, idheC. after film 
school, he became an assistant director for rené Clair, henri verneuil, 
Jacques demy, rené Clément. Costa-Gavras was president of the 
Cinémathèque française from 1982 to 1987, and again from 2007 to 
the present. 

тАңдАмАлы фильмдеРі

2012 Капитал 
2009 батыстағы жұмақ 
2002 әумин 
1997 ессіз қала 
1995 люмьер және компания 
1989 саз сандығы 
1982 хабарсыз кеткен 
1975 Арнайы бөлімше 
1969 дзета 
1967 бір артық адам 

избРАннАЯ фильмогРАфиЯ

2012 Капитал 
2009 Рай на западе 
2002 Аминь 
1997 безумный город 
1995 люмьер и компания 
1989 музыкальная шкатулка 
1982 пропавший без вести 
1975 специальное отделение 
1969 дзета 
1967 один лишний человек 

SeleCt filmoGraphy

2012 Capital 
2009 eden is West 
2002 amen 
1997 mad City 
1995 lumière and Company 
1989 music box 
1982 missing 
1975 Special Section 
1969 z 
1967 Shock troops 

the story of the illegal immigrant elias, 
who tries to reach paris. hitch-hiking from 
one settlement to another, he has to pass 
difficult tests; but stubborn as he is, he tries 
to reach the city where – as he believes 
– his dreams will come true…

парижге дейін баруды мақсат еткен 
заңсыз иммигранттың оқиғасы. бір елді 
мекеннен келесісіне жолай кездескен 
көліктер арқылы көшіп жүрген кейіпкер 
басынан неше түрлі қиындықтар өткізеді, 
бірақ ол табандылықпен арманындағы 
қаласына қарай жылжиды...

история нелегального иммигранта Эли-
аса, который пытается добраться до 
парижа. передвигаясь автостопом от 
одного населенного пункта к другому, 
герой проходит тяжелые испытания, но 
упрямец все так же стремится в город, 
где, как он уверен, его ждет исполнение 
мечты…

фРАнциЯ, гРециЯ, итАлиЯ, 
2009, 150 мин.

фРАнциЯ, гРеКиЯ, итАлиЯ, 
2009, 150 мин.

Өндірісі: K.G. productions, pathé, france 3 Cinéma
тілі: француз
тасығыш: blu-ray

сценарийдің авторлары: Коста-гаврас, 
Жан-Клод грумберг
Қоюшы режиссеры: Коста-гаврас
Қоюшы операторы: патрик блосье
Қоюшы суретшілері: Александр бансель, 
Константин папагеоргиу
Композиторы: Амар Арман
продюсерлері: Коста-гаврас, манос Крезиас, 
Жером сейду
Рольдерде: Риккардо скамарчио, Юлиана Келер, 
ульрих тукур, Эрик Каравака, Анни дюпре

производство: K.G. productions, pathé, france 3 Cinéma
Язык: французский
носитель: blu-ray

Авторы сценария: Коста-гаврас, Жан-Клод грумберг
Режиссер-постановщик: Коста-гаврас
оператор-постановщик: патрик блосье
художники-постановщики: Александр бансель, 
Константин папагеоргиу
Композитор: Амар Арман
продюсеры: Коста-гаврас, манос Крезиас, 
Жером сейду
в ролях: Риккардо скамарчио, Юлиана Келер, 
ульрих тукур, Эрик Каравака, Анни дюпре

production: K.G. productions, pathé, france 3 Cinéma
language: french
format: blu-ray

Scriptwriters: Costa-Gavras, 
Jean-Claude Grumberg
director: Costa-Gavras
dop: patrick blossier
production designers: alexandre bancel, 
Konstadinos papageorgiou
Composer: armand amar
producers: Costa-Gavras, manos Krezias, 
Jérôme Seydoux
Cast: riccardo Scamarcio, ulrich tukur, Éric Caravaca, 
anny duperey, Juliane Köhler

franCe, GreeCe, italy,  
2009, 150 min.



шәкЕн аймановтыҢ 
100 жылдыҒы

100-летие шакена айманова
cEntEnARy of SHAkEn AImAnov

ЖАмбыл

біздің сҮйіКті дәРігеРіміз 

тАҚиЯлы пеРіШте 

АтАмАнның АҚыРы

ШәКен АймАнов:  
АдАм Және Аңыз

дЖАмбул

нАШ милый доКтоР 

Ангел в тЮбетейКе 

Конец АтАмАнА

ШАКен АймАнов:  
человеК и легендА 

dJambul

our niCe doCtor

anGel in a SKullCap 

the end of the ataman

ShaKen aimanov:  
man and leGend 
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шәкен аЙмановтың 100 жылДығы • 100-летие шакена аЙманова • centenary of shaken aimanov

10-шы «еуразия» халықаралық 
кинофестивалінің ең негізгі 
оқиғаларының бірі аса көрнекті қазақ 
кинематографы, театр және кино ак-
теры, режиссеры, КсРо халық артисі 
Шәкен Аймановтың 100 жылдық ме-
рейтойы болып отыр. бұл күн Юне-
сКо-ның ұмытылмайтын күндер мен 
уақиғалар күнтізбесіне ресми түрде 
енгізілген. 
Шәкен Аймановтың шығармашылық 
жолы 1933 жылы оның ғабит 
мүсіреповтың шақыруымен Алматыға 
келіп, Қазақ драма театрына жас актер 
ретінде қабылданылған күнінен бас-
талады. театрда жұмыс істеп жүрген 
жылдары Шәкен Кенжетайұлы он 
шақты қойылымдарда Ақан сері, иса-
тай тайманов, Алдар Көсе, отелло 
және Қобыланды сияқты классикалық 
және тарихи образдарды сомдады. 
1947жылы Ш. Айманов театрдың бас 
режиссеры және көркемдік басшы-
сы ретінде сахнаға А. островскийдің, 
ғ. мүсіреповтың және м. әуезовтің 
драмалары бойынша спектакльдер 
қойды.
50-жылдардың орта тұсында Шәкен 
Кенжетайұлы кинорежиссураға бет 
бұрып, Карл гаккельмен бірге 
«дала қызы» картинасын түсіреді. 
оның отандық кинематографтың 
қалыптасып, дамуына сіңірген 
еңбегі орасан зор. Шебердің «біздің 
сүйікті дәрігер», «тақиялы періш-
те» атты комедиялық туындыларын 
көрермендердің қаншама ұрпағы та-
машалап келеді, ал «Атамекен», «Ал-
дар Көсе» және «Атаманның ақыры» 
фильмдері қазақ кинематографының 
классикасы болып табылады. Шәкен 
Аймановтың кәсіби шеберлігіне фес-
тиваль қонақтары қайраткердің 100 
жылдық мерейтойы шеңберінде 
өтетін арнайы бағдарламадағы 
ретроспективалық көрсетілімдер 
және «Шәкен Айманов: аңыз адам» 
атты (реж. болат нүсімбеков) дерек-
ті фильм, еске алу кеші мен альбом-
кітаптың тұсаукесері сияқты іс-шара-
ларда көз жеткізе алады. 

шәкЕн аймановтыҢ 100 жылдыҒы
100-летие шакена айманова
cEntEnARy of SHAkEn AImAnov

одним из центральных событий юби-
лейного 10-го международного кино-
фестиваля «евразия» станет празд-
нование 100-летия со дня рождения 
выдающегося казахского кинемато-
графиста, актера и режиссера теат-
ра и кино, народного артиста сссР 
Шакена Айманова, официально вклю-
ченного в календарь памятных дат и 
событий календаря ЮнесКо. 
творческий путь Шакена Айманова на-
чался в 1933 году, когда по приглаше-
нию габита мусрепова начинающий 
актер перебрался в Алма-Ату и был 
принят в труппу Казахского театра 
драмы (ныне Казахский академичес-
кий театр драмы им. Ауэзова). за годы 
работы в театре Шакен Кенжетаевич 
сыграл в нескольких десятках спектак-
лей и воплотил на сцене такие клас-
сические и исторические образы, как 
Акан серы, исатай тайманов, Алдар 
Косе, отелло, Кобланды и многие дру-
гие. в 1947 году Айманов стал глав-
ным режиссером и художественным 
руководителем театра и поставил на 
его сцене спектакли по пьесам А. ос-
тровского, г. мусрепова, м. Аузэова и 
других.
в середине 50-х годов Шакен Кенже-
таевич приходит в кинорежиссуру, 
поставив картину «дочь степей» сов-
местно с Карлом гаккелем. сложно 
переоценить его вклад в становление 
и развитие отечественного кинема-
тографа. Комедийные картины «наш 
милый доктор» и «Ангел в тюбетейке» 
любимы несколькими поколениями 
зрителей, а такие работы, как «зем-
ля отцов», «безбородый обманщик» 
и «Конец атамана» по праву счита-
ются классикой казахской кинемато-
графии. очередной раз убедиться в 
высоком профессионализме Шакена 
Айманова гости 10-го международно-
го кинофестиваля «евразия» смогут в 
рамках специальной программы, пос-
вященной 100-летию со дня рождения 
мастера, где помимо ретроспективных 
показов картин, пройдет ряд не менее 
значимых мероприятий, таких как пре-
мьера документальной картины «Ша-
кен Айманов: человек-легенда» (реж. 
булат нусимбеков), вечер памяти и 
презентация книги-альбома. 

one of the central events of the 10th 
anniversary edition of the international 
film festival “eurasia” is the celebration 
of the centenary of the birth of the 
outstanding Kazakh cinematographer, 
actor, and theatre and film director, the 
national actor of the uSSr Shaken 
aimanov, which is included in the official 
calendar of memorable dates and events 
of uneSCo. 
aimanov’s career started in 1933 when, 
at the invitation of Gabit musrepov, the 
debuting actor arrived in alma-ata and 
was accepted in to the troupe of the 
Kazakh drama theatre (nowadays the 
Kazakh academic drama theatre named 
after auezov). during his years at the 
theatre, aimanov has played in dozens 
of productions and has embodied such 
classical and historical characters as 
akhan-Seri, isatay taimanov, aldar Kose, 
othello, Koblandy and many others. 
in 1947 aimanov became the artistic 
director of the theatre and staged the 
plays of ostrovsky, musrepov, auezov 
and others.
in the mid-1950s aimanov came to 
directing film, having co-directed “the 
daughter of the Steppe” with Karl 
Gakkel. his contribution to the foundation 
and development of national cinema 
cannot be overestimated. the comedies 
“our nice doctor” and “an angel in 
the Skullcap” have been favourites 
of several generations of spectators, 
and such works as “the land of the 
fathers”, “aldar Kose” and “the end 
of the ataman” are rightly considered 
classics of Kazakh cinema. the guests 
of the 10th iff eurasia have yet another 
opportunity to observe aimanov’s high 
level of professionalism in a special 
programme devoted to the centenary of 
his birth. besides a retrospective of his 
films, this programme includes several 
special events, such as the premier of 
the documentary “Shaken aimanov: man 
and legend” (dir. bulat nusimbekov), and 
a memorial evening with the presentation 
of a book.
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жамбыл
джамБул / dJAmBUl

film about the glorified singing poet, the 
akyn djambul djabaev. the 1870s, the 
Kazakh steppe. on the boundless space 
wanders the young akyn djambul, the singer 
of his destitute people. on his deathbed, 
the well-known akyn Suyumbay hands his 
dombra to djambul. neither flattery nor 
gold or persecution can extort a word of 
lie from the national singer. the imperial 
government, trying to muffle the singer’s 
free voice, arrests him. in prison, the akyn 
meets the russian soldier and bolshevik 
vasili, and it is personally convinced of the 
common interests of the simple russian 
people and the Kazakh working people. 

фильм қазақтың атақты ақыны Жамбыл 
Жабаев туралы. хiх ғасырдың 70-жыл-
дары, қазақ даласы. Жас ақын Жамбыл 
елдегі жоқшылықты жырлап, ел аралап 
жүреді. Атақты сүйінбай ақын өлер ал-
дында домбырасын Жамбылға аманат 
етіп тапсырады. мадақ та, алтын-күміс 
те, қуғын-сүргін де жыршының шындығын 
тоқтата алмайды. Ақынның ащы үнін 
өшіргісі келген патша үкіметі оны қамауға 
алады. Қамауда жатып, ақын василий 
деген орыстың большевик солдатымен 
танысады, қазақ пен орыстың қарапайым 
еңбек адамының мүдделерінің бір екенін 
түсінеді. 

фильм о прославленном акыне джам-
буле джабаеве. 70-е годы хiх в., казах-
ские степи. по их бескрайним просто-
рам скитается молодой акын джамбул 
– певец своего обездоленного народа. 
знаменитый акын суюмбай на смертном 
ложе вручает джамбулу свою домбру. 
ни лесть, ни золото, ни гонения не могут 
исторгнуть слово лжи у народного певца. 
царское правительство, пытаясь заглу-
шить свободный голос певца, подвергает 
его аресту. находясь в заключении, акын 
встречается с русским солдатом, боль-
шевиком василием, и воочию убеждает-
ся в единстве интересов простых людей 
России и казахского трудового народа. 

Ефим 
дзиган 
ефим дзиган
EfIm dZIgAn

Кинорежиссер, сценарист, педагог, РсфсР еңбек сіңірген өнер 
қайраткері, РсфсР халық артисі, КсРо халық артисі. 1898 жылы 
москвада туған. 1923 жылы б. в. чайковский атындағы кино мек-
тебін бітірген. 1932–1941 жылдары және 1954 жылдан – «мос-
фильм» режиссеры 1941–1954 жылдары Алматы, баку, минск, 
Киев, ленинград студияларында жұмыс істеген. Режиссер ретін-
дегі тұңғыш фильмі «бірінші корнет стрешнев» (м.Э.чиаурелимен 
бірге). Өзінің бірнеше фильмдерінде қосалқы сценарий авторы. 
1958 жылдан бмКи оқытушысы, профессор. 

Кинорежиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель ис-
кусств РсфсР, народный артист РсфсР, народный артист 
сссР. Родился в 1898 году в москве. в 1923 году окончил кино-
школу б. в. чайковского. в 1932–1941 годах и с 1954 года – ре-
жиссер «мосфильма». в 1941–1954 годах работал на студиях 
Алма-Аты, баку, минска, Киева, ленинграда. дебютировал как 
режиссер фильмом «первый корнет стрешнев» (совместно с м. 
Э. чиаурели). соавтор сценариев к ряду своих фильмов. с 1958 
года преподаватель вгиКа, профессор. 

filmmaker, scriptwriter, teacher, honoured artist of the rSfSr, 
national actor of the rSfSr, national actor of the uSSr. born in 
moscow in 1898. in 1923 graduated from the Chaikovsky film school. 
from 1932-1941 and since 1954 filmmaker at mosfilm. from 1941-
54 at the studios in alma-ata, baku, minsk, Kiev, leningrad. debuted 
as director with the film “first Cornet Streshnev” (with m. Chiaureli). 
Co-author of scripts for a number of films. Since 1958 teacher and 
professor at the film institute vGiK. 

сссР, 1952, 85 мин.КсРо, 1952, 85 мин. uSSr, 1952, 85 min.
Өндірісі: Алматы көркем және хроникалық фильмдер 
киностудиясы
тілі: қазақ, орыс
тасығыш: blu-ray

сценарийдің авторлары: николай погодин, 
әбділда тәжібаев
Қоюшы режиссеры: ефим дзиган
Қоюшы операторлары: николай большаков, 
игорь гелейн
Қоюшы суретшілері: владимир егоров, евгений еней, 
исаак Каплан
Композиторлары: николай Крюков, мұқан төлебаев
Рольдерде: Шәкен Айманов, Құрманбек 
Жандарбеков, ғарифолла Құрманғалиев, 
герман хованов, Қапан бадыров

производство: Алма-Атинская киностудия 
художественных и хроникальных фильмов
Языки: казахский, русский
носитель: blu-ray

Авторы сценария: николай погодин, Абдильда тажибаев
Режиссер-постановщик: ефим дзиган
операторы-постановщики: николай большаков, 
игорь гелейн
художники-постановщики: владимир егоров, 
евгений еней, исаак Каплан
Композиторы: николай Крюков, мукан тулебаев
в ролях: Шакен Айманов, Курманбек джандарбеков, 
гарифолла Курмангалиев, герман хованов, 
Капан бадыров

production: alma-ata film Studio
languages: Kazakh, russian
format: blu-ray

Scriptwriters: nikolai pogodin, abdilda tazhibaev
director: efim dzigan
dop: nikolai bolshakov, igor Gelein
production designers: vladimir egorov, evgeni enei, 
isaak Kaplan
Composers: nikolai Kriukov, mukan tulebaev
Cast: Shaken aimanov, Kurmanbek djandarbekov, 
Garifolla Kurmangaliev, German Khovanov, 
Kapan badyrov

тҮсіРген фильмдеРі

1973 Қашанда дайын!
1964 Өшпес жалын
1956 пролог
1952 Жамбыл
1941 Алғашқы атты әскер
1936 біз Кронштадтанбыз
1932 әйел
1930 сот жалғасуы керек
1929 соғыс құдайы
1922 бірінші корнет стрешнев 

фильмогРАфиЯ

1973 всегда начеку!
1964 негасимое пламя
1956 пролог
1952 джамбул
1941 первая конная
1936 мы из Кронштадта
1932 Женщина
1930 суд должен продолжаться
1929 бог войны
1922 первый корнет стрешнев 

filmoGraphy

1973 always on alert!
1964 eternal fire
1956 prologue
1952 djambul
1941 first Cavalry
1936 We are from Kronstadt
1932 Woman’s World
1930 the Court must proceed
1929 God of War
1922 first Cornet Streshnev 
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в одном из санаториев Казахстана 
долгие годы работает главврачом 
доктор лавров. в нем нет ничего при-
мечательного. но это только первое 
впечатление. все, кто хоть раз отды-
хал и лечился в санатории, навсегда 
запомнили этого скромного, большой 
души человека. вот что произошло в 
день 60-летия доктора. секретарь ди-
ректора санатория Ксения павловна и 
культработник бибигуль решают орга-
низовать в честь юбиляра концерт. 

for many years doctor lavrov has 
worked as head physician in a Kazakh 
sanatorium. there is nothing special 
about him, but that is only a first 
impression. everyone who just once 
had a rest there and was treated in 
the sanatorium forever remembers 
his modest, great soul. here is what 
happened on his 60th birthday. the 
director’s secretary Ksenia pavlovna 
and the cultural worker bibigul organize 
a concert in his honour. 

Қазақстанның санаторийлерінің бірін-
де лавров деген бас дәрігер жұмыс 
істейді. Қарапайым ғана адам, бірақ 
санаторийге келіп, ем алып, демалған 
адамдардың бәрі осы кішіпейіл, үлкен 
жүректі адамды ешқашан ұмытпайды. 
дәрігердің 60 жылдығына орай сана-
торий директорының хатшысы Ксе-
ния павловна мен мәдени қызметкері 
бибігүл мерейтой иесінің құрметіне 
концерт ұйымдастыруды ұйғарады. 

біздіҢ сүйікті 
дәрігЕр
наш милый доктор
oUR nIcE doctoR

сссР, 1957, 90 мин.КсРо, 1957, 90 мин. uSSr, 1957, 90 min.
Өндірісі: Алматы көркем және хроникалық 
фильмдер киностудиясы
тілі: орыс
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторы: Яков зискинд
Қоюшы режиссеры: Шәкен Айманов
Қоюшы операторы: марк беркович
Қоюшы суретшісі: Юда вайншток
Композиторы: Александр зацепин
Рольдерде: Юрий померанцев, 
гүлфайрус ысмайылова, евгений диордиев, 
ермек серкебаев, мүлік сүртібаев

производство: Алма-Атинская киностудия 
художественных и хроникальных фильмов
Язык: русский
носитель: 35 мм

Автор сценария: Яков зискинд
Режиссер-постановщик: Шакен Айманов
оператор-постановщик: марк беркович
художник-постановщик: Юда вайншток
Композитор: Александр зацепин
в ролях: Юрий померанцев, гульфайрус исмаилова, 
евгений диордиев, ермек серкебаев, 
мулюк суртубаев

production: alma-ata Studio
language: russian
format: 35 mm

Scriptwriter: iakov ziskind
director: Shaken aimanov
dop: mark berkovich
production designer: yuda Weinstock
Composer: alexander zatsepin
Cast: yuri pomerantsev, Gulfairus ismailova, 
evgeni diordiev, ermek Serkebaev, muliuk Surtubaev

шәкЕн 
айманов
шакен айманов
SHAkEn AImAnov

Кинорежиссер, театр және кино актеры, КсРо халық ар-
тисі, сталин сыйлығының лауреаты, ҚазссР мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты КсРо кинематографистер одағының 
мүшесі. 1914 жылы, 15 ақпанда павлодар облысының ба-
янауыл ауданында туған. 1933 жылдан бастап м.әуезов 
атындағы Қазақ драма театрында жұмыс істеді, жүзден аса 
рольдерді сомдады. Кино саласында істеген он бес жылдай 
уақыт аралығында ұлттық киноның Алтын қорына енген он-
нан аса көркем фильмдер түсірді. 1984 жылы «Қазақфильм» 
киностудиясына Шәкена Аймановтың аты берілді. 

Кинорежиссер, актер театра и кино, народный артист сссР, 
лауреат сталинской премии, лауреат государственной пре-
мии Казахской ссР, член союза кинематографистов сссР. 
Родился 15 февраля 1914 года в баян-Аульском районе пав-
лодарской области. с 1933 года работал в Казахском теат-
ре драмы им. м. Ауэзова, где сыграл свыше ста ролей. за 
полтора десятилетия работы в кино он снял более десяти 
художественных фильмов, которые по праву вошли в золо-
той фонд национальной кинематографии. в 1984 году имя 
Шакена Айманова присвоено киностудии «Казахфильм». 

filmmaker, actor of theatre and cinema, national actor of the 
uSSr, winner of the Stalin prize, winner of the State prize of the 
Kazakh SSr, member of the union of filmmakers of the uSSr. 
born on 15 february 1914 in the bayan-aul region near pavlodar. 
Since 1933 has worked at the auezov Kazakh drama theatre, 
where he played over a hundred roles. over 15 years in cinema 
he made more than ten feature films, which were rightly included 
into the Golden fund of national Cinema. in 1984 the film studio 
Kazakhfilm was named after aimanov. 

тҮсіРген фильмдеРі

1970 Атаманның ақыры
1968 тақиялы періште
1966 Атамекен
1964 Алдар Көсе
1962 торап
1961 ән шақырады
1960 бір ауылда
1957 біздің сүйікті дәрігер
1956 біз осында тұрамыз
1954 махаббат поэмасы (К. гаккельмен бірге)
1954 дала қызы (К. гаккельмен бірге)

фильмогРАфиЯ

1970 Конец атамана
1968 Ангел в тюбетейке
1966 земля отцов
1964 безбородый обманщик
1962 перекресток
1961 песня зовет
1960 в одном районе
1957 наш милый доктор
1956 мы здесь живем
1954 поэма о любви (совместно с К. гаккелем)
1954 дочь степей (совместно с К. гаккелем)

filmoGraphy

1970 the end of the ataman
1968 angel in a Skullcap
1966 the land of the fathers
1964 aldar-Kose
1962 Crossroads
1961 the Song is Calling
1960 in one region
1957 our nice doctor
1956 We live here
1954 poem about love (with K. Gakkel)
1954 daughter of the Steppe (with K. Gakkel)
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unwilling to accept the bachelor life of 
the timid “angel” – tailak, his mother 
tana travels to alma-ata to find a bride 
for her son. “a man has no right to live 
alone”, argues tana; “he has to have 
his mother with him, or at least a wife”. 
during her search she gets acquainted 
with the family of niyaz, who starts to 
look after tana. meanwhile tailak meets 
the charming aisha. the angel’s mother 
does not approve right away the son’s 
choice. it turns out that aisha is the 
daughter of tair, who once was tana’s 
groom and broke his word; to forget such 
an insult is difficult. a musical film, where 
the spectators see well-known singers 
and national actors of the uSSr, ermek 
Serkebaev, bibigul tulegenova, and hear 
the songs of the composer alexander 
zatsepin. 

«періште» тайлақтың әлі үйленбей, 
бойдақ жүргеніне ызасы келген ана-
сы тана апа Алматыға әдейі келіп, 
ұлына өзі қалыңдық іздей бастайды. 
«ер адамға жалғыз тұруға болмай-
ды» деп шешкен тана апа – жігіттің 
қасында не анасы, не әйелі болуы 
керек» дейді. Қалыңдық іздеп жүріп, 
ол нияздың отбасымен танысады, 
нияздың өзі тананы ұнатып қалады. 
осы кездері тайлақтың өзі Айша деген 
әдемі қызбен танысады. «періштенің» 
шешесіне қыз бірден ұнай қоймайды. 
Кейін ол Айшаның кезінде өзінің 
сөзінде тұрмай кеткен бұрынғы 
сүйіктісі тайырдың қызы екенін біліп, 
кезіндегі жараның орнын қайта ауыр-
тады. Көрермендер композитор Алек-
сандр зацепиннің осы фильмге ар-
найы жазған әндерімен, КсРо халық 
артистері ермек серкебаев, бибігүл 
төлегенова сияқты атақты әншілердің 
жас шақтарымен қайта қауышады. 

не желая больше мириться с холос-
тяцкой жизнью застенчивого «Ангела» 
– тайлака, его мать тана приезжает в 
Алма-Ату, чтобы найти сыну невесту. 
«мужчина не имеет права жить один, 
– рассуждает тана, – рядом должна 
быть мать, на худой конец – жена». в 
ходе поисков она знакомится с семьей 
нияза, который начинает ухаживать за 
таной. между тем тайлак знакомится 
с очаровательной Айшой. не сразу 
мать «Ангела» одобряет выбор сына. 
выясняется, что Айша – дочь таира, 
который был женихом таны и нарушил 
слово, а забыть такую обиду трудно. 
музыкальный фильм, в котором зри-
тели встречаются с известными пев-
цами, народными артистами сссР 
ермеком серкебаевым, бибигуль 
тулегеновой, песнями композитора 
Александра зацепина. 

тақиялы 
пЕріштЕ 
ангел в тюБетейке 
AngEl In A SkUllcAp 

сссР, 1968, 85 мин.КсРо, 1968, 85 мин. uSSr, 1968, 85 min.
Өндірісі: «Қазақфильм» киностудиясы
тілі: орыс
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторлары: Яков зискинд, 
Шакен Айманов
Қоюшы режиссеры: Шәкен Айманов
Қоюшы операторы: марк беркович
Қоюшы суретшісі: Юда вайншток
Композиторы: Александр зацепин
Рольдерде: әмина Өмірзақова, Атагелді ысмаилов, 
ермек серкебаев, бибігүл төлегенова, 
бикен Римова

производство: киностудия «Казахфильм»
Язык: русский
носитель: 35 мм

Авторы сценария: Яков зискинд, Шакен Айманов
Режиссер-постановщик: Шакен Айманов
оператор-постановщик: марк беркович
художник-постановщик: Юда вайншток
Композитор: Александр зацепин
в ролях: Амина умурзакова, Атагельды исмаилов, 
ермек серкебаев, бибигуль тулегенова, 
бикен Римова

production: Kazakhfilm
language: russian
format: 35 mm

Scriptwriters: iakov ziskind, Shaken aimanov
director: Shaken aimanov
dop: mark berkovich
production designer: yuda Weinstock
Composer: alexander zatsepin
Cast: amina umurzakova, atageldy ismailov, 
ermek Serkebaev, bibigul tulegenova, biken rimova
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приключенческий фильм создан на 
основе подлинных исторических со-
бытий, происходивших в Казахстане в 
1920 году. 
…джаркентская чК разработала опе-
рацию по ликвидации банд белогвар-
дейцев атамана дутова. его выпол-
нение было возложено на чекиста 
чадьярова, который проник в штаб 
атамана, завоевал доверие и, рискуя 
жизнью, выполнил задание. 

adventure film created on the basis of 
genuine historical events in Kazakhstan 
in 1920. the Cheka of djarkent has 
developed a plan to liquidate gangs of 
the White Guards of ataman dutov. its 
implementation has been assigned to 
security officer Chadiarov, who has got 
into the staff of the ataman, gained trust 
and, risking his life, carried out the task. 

Қазақстанда 1920 жылдары болған 
тарихи оқиғалар негізінде түсірілген 
фильм. …Жаркенттің тергеу комитеті 
ақ гвардияшылардың атаманы дутов-
ты жою туралы жоспар дайындайды. 
оны орындау Шадияровқа жүктеледі, 
ол атаманның штабына кіріп, сеніміне 
еніп, өміріне төнген қауіпке қарамастан, 
тапсырманы орындап шығады. 

атаманныҢ  
ақыры
конец атамана
tHE End of tHE AtAmAn

сссР, 1970, 2 сеРии, 
70 и 76 мин.

КсРо, 1970, 2 сеРиЯлы, 
70 Және 76 мин.

uSSr, 1970, 2 SerieS, 
70 + 76 min.

Өндірісі: «Қазақфильм» киностудиясы
тілі: орыс
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторлары: 
Андрей михалков-Кончаловский, Эдуард тропинин
Қоюшы режиссеры: Шәкен Айманов
Қоюшы операторы: Асхат Ашрапов
Қоюшы суретшісі: виктор леднев
Композиторы: еркеғали Рахмадиев
Рольдерде: Асанәлі әшімов, виктор Авдюшко, 
геннадий Юдин, Юрий саранцев, владимир гусев

производство: киностудия «Казахфильм»
Язык: русский
носитель: 35 мм

Авторы сценария: Андрей михалков-Кончаловский, 
Эдуард тропинин
Режиссер-постановщик: Шакен Айманов
оператор-постановщик: Асхат Ашрапов
художник-постановщик: виктор леднев
Композитор: еркегали Рахмадиев
в ролях: Асанали Ашимов, виктор Авдюшко, 
геннадий Юдин, Юрий саранцев, владимир гусев

production: Kazakhfilm
language: russian
format: 35 mm

Scriptwriters: andrei mikhalkov-Konchalovsky, eduard 
tropinin
director: Shaken aimanov
dop: askhat ashrapov
production designer: viktor lednev
Composer: erkegali rakhmadiev
Cast: asanali ashimov, viktor avdiushko, Gennadi yudin, 
yuri Sarantsev, vladimir Gusev
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фильм-портрет о выдающемся деяте-
ле казахской культуры Шакене Кенже-
таевиче Айманове… Авторы фильма 
собрали большой материал о Шакене 
Айманове, в который вошли редкие 
кадры кинохроники, предоставлен-
ные российскими и казахстанскими 
архивами. зрители увидят моменты 
со съемочной площадки кинокартины 
«Конец атамана» – последнего филь-
ма мастера кино. о последних мину-
тах жизни Ш. Айманова рассказывают 
видные деятели российского кине-
матографа, кинорежиссеры марлен 
хуциев, Андрей михалков-Кончаловс-
кий. своими воспоминаниями делятся 
олжас сулейменов, Асанали Ашимов, 
нуржуман ихтымбаев, есмухан оба-
ев, Юрий померанцев, Аким тарази, 
бибигуль тулегенова, бауыржан но-
гербек и другие. 

a film-portrait about an outstanding figure 
of Kazakh culture, Shaken aimanov. the 
authors have collected huge material 
about aimanov, including rare images 
from newsreels from russian and 
Kazakh archives. the spectators will 
see scenes from the set of “the end 
of the ataman”, the master’s last film. 
outstanding figures of russian cinema, 
such as the film directors marlen Khutsiev 
and andrei mikhalkov-Konchalovsky 
will talk about the last moments of 
aimanov’s life. memoirs are shared by 
olzhas Suleimenov, asanali ashimov, 
murzhuman ikhtymbaev, esmukhan 
obaev, yuri pomerantsev, akim 
tarazi, bibigul tulegenova, bauyrzhan 
nogerbek and others. 

Қазақ мәдениетінің аса көрнекті 
қайраткері Шәкен Кенжетайұлы Ай-
манов туралы фильм-портрет… 
фильм авторлары Шәкен Айманов 
туралы үлкен материал жинаған, 
олардың ішінде ресейлік және 
қазақстандық мұрағаттардан алынған 
сирек кездесетін кинохроника кадр-
лары бар. Көрермен режиссердың 
соңғы «Атаманның ақыры» кино-
картинасының түсіру алаңындағы 
қызықты сәттерді көре алады. Ш. Ай- 
мановтың өмірінің соңғы сәттері ту-
ралы ресей кинематографының 
марлен хуциев, Андрей михал-
ков-Кончаловский сияқты майтал-
ман қайраткерлері әңгімелейді.  
о. сүлейменов, А. әшімов, н. ыхтым-
баев, е. обаев, Ю. померанцев, ә. та-
рази, б. төлегенова, б. нөгербек және 
тағы басқа белгілі адамдар естелік-
терімен бөліседі. 

шәкЕн айманов: адам жәнЕ аҢыз 
шакен айманов: человек и легенда 
SHAkEn AImAnov: mAn And lEgEnd 

КАзАхстАн, 2014, 60 мин.ҚАзАҚстАн, 2014, 60 мин. KazaKhStan, 2014, 60 min.

Өндірісі: Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ
тілі: қазақ, орыс
тасығыш: dvd

сценарийдің авторлары: болат нүсімбеков, 
нұргүл түсүпбекова 
Режиссеры және операторы: болат нүсімбеков

Казахстан, 2014, 60 мин.
производство: Ао «Казахфильм» им. Ш. Айманова
Языки: казахский, русский
носитель: dvd

Авторы сценария: болат нусимбеков, 
нургуль тусупбекова 
Режиссер и оператор: болат нусимбеков

production: Kazakhfilm
languages: Kazakh, russian
format: dvd

Scriptwriters: bolat nusimbekov, nurgul tusupbekova 
director and dop: bolat nusimbekov
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болат 
нүсімбЕков 
Болат нусимБеков 
BolAt nUSImBEkov

мәдениет пен ғылым қайраткерлері туралы тележобалардың 
автор-операторы, қоюшы режиссеры, ҚР Журналистер одағы 
сыйлығының лауреаты, ҚР Кинематографистер одағының 
мүшесі. 1955 жылы туған. с.м.Киров атындағы Қазақ мем-
лекеттік университетінің журналистика факультетін, бмКи 
Жоғары операторлық курсын бітірген. «Қазақфильм» кино-
студиясында жұмыс істеп жүріп, он бестен аса көркем және 
деректі фильмдер түсірген. 1992 жылдан 1994 жылға дейін – 
республикалық сатиралық «Қамшы» тележурналының автор-
операторы. 1995 жылдан бері – «хабар» агенттігі» АҚ жоғары 
категориялы телеоператоры. 

Автор-оператор, режиссер-постановщик телепроектов о  
деятелях культуры и науки, лауреат премии союза журналис-
тов РК, член союза кинематографистов РК. Родился в 1955 
году. окончил высшие операторские курсы вгиКа, факультет 
журналистики Казгу им. Кирова. за время работы на киносту-
дии «Казахфильм» снял 15 игровых и документальных филь-
мов. с 1992 по 1994 год – автор-оператор в республиканском 
сатирическом журнале «Камча». с 1995 года – телеоператор 
высшей категории в Ао «Агентство «хабар». 

Cameraman, director of television projects about arts and sciences, 
winner of a prize of the union of Journalists of Kazakhstan, member 
of the union of filmmakers of Kazakhstan. born in 1955. Graduated 
from the higher film Courses at the film institute vGiK, and from 
the faculty of journalism of the Kazakh State university. during his 
time at Kazakhfilm he made 15 fiction and documentary films. from 
1992 to 1994 author and cameraman for the satirical magazine 
“Kamcha”. Since 1995 chief television cameraman at “Khabar”. 

тҮсіРген фильмдеРі 

2014  Шәкен Айманов (дер.)
2013  сұлтан Қожықовтың соғысы  

мен бейбітшілігі (дер.)
2011  Жаным үнсіз қала алмағанда 

(дер.) 

фильмогРАфиЯ

2014  Шакен Айманов (док.)
2013  война и мир султана ходжикова 

(док.)
2011  Когда душа не может молчать 

(док.) 

filmoGraphy

2014  Shaken aimanov (doc.)
2013  War and peace of Sultan 

Khodzhikov (doc.)
2011  When the Soul cannot remain silent 

(doc.) 



қазақ киносыныҢ «жаҢа 
толқынына» – 30 жыл

30-летие казахской «новой волны»
tHE 30th AnnIvERSARy  
of tHE kAZAkH “nEW WAvE”

бАуыР

ғАШыҚ бАлыҚ

Жол

ЖылАмА

ине

мАхАббАт беКеті

отыРАРдың КҮйРеуі

млАдШий бРАт

влЮбленнАЯ РыбКА

доРогА

ЖылАмА

иглА

стАнциЯ лЮбви

гибель отРАРА

the little brother

fiSh in love

Jol (the road)

Jylama (don’t Cry!)

the needle

Station of love

the fall of otrar

сеРгей соловьевтың РетРоспеКтивАсы 

РетРоспеКтивА сеРгеЯ соловьевА

retroSpeCtive of SerGey Solovyov

бӨгде АҚ Және ШҰбАР

АссА

2-АссА-2

АннА КАРенинА 

чуЖАЯ белАЯ и РЯбой

АссА

2-АссА-2

АннА КАРенинА 

Wild piGeon 

aSSa

2-aSSa-2

anna Karenina
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қазақ киносыныҢ «жаҢа 
толқынына» – 30 жыл
30-летие казахской «новой волны»
tHE 30th AnnIvERSARy of tHE kAZAkH “nEW WAvE”

в середине 80-х годов прошлого 
столетия на смену таким классикам 
отечественного кино, как мажит бе-
галин, султан-Ахмет ходжиков, Аб-
дулла Карсакбаев, пришли молодые 
режиссеры, поставившие в основу 
своего творчества эксперименты с 
формой и содержанием собствен-
ных картин. Это явление в мировом 
кинематографе было названо казах-
ской «новой волной» (по аналогии 
с французской «новой волной», 
основоположниками которой были 
Жан-люк годар и франсуа трюффо) 
и было признано ведущими мировы-
ми критиками и кинофестивалями. 
в нынешнем году казахская «новая 
волна» отпразднует свое 30-летие. 
гости фестиваля смогут вновь уви-
деть на большом экране картины, 
которые формировали и продолжа-
ют формировать уникальный кино-
язык казахстанского кинематогра-
фа. Ретроспектива «новой волны» 
включила в себя такие знаковые 
картины, как «игла» Рашида нуг-
манова, «гибель отрара» Ардака 
Амиркулова, «влюбленная рыбка» 
Абая Карпыкова, «Жылама» Ами-
ра Каракулова, «Жол» дарежа-
на омирбаева, «станция любви» 
талгата теменова, «бауыр» серика 
Апрымова, а также фильмы «чужая 
белая и Рябой», «Асса», «2-Асса-2» 
и «Анна Каренина» сергея соловье-
ва – мастера, ставшего наставником 
большинства режиссеров казахской 
«новой волны». 
об истории становления одного из 
самых значимых явлений в отечес-
твенном кино, особенностях поста-
новки, работы с кадром и монтажа 
режиссеры и почетный гость фес-
тиваля сергей соловьев расскажут 
во время мастер классов, которые 
пройдут в рамках празднования  
30-летия казахской «новой волны».

Өткен ғасырдың 80-жылдарының 
аяғында отандық киноның мәжит 
бегалин, сұлтан-Ахмет Қожықов, 
Абдолла Қарсақбаев сияқты 
майталмандарының орнына шығар-
машылығының негізіне форма 
мен мазмұн ерекшелігін қойған бір 
топ жас режиссерлар келді. бұл 
құбылыс әлемдік кино әлемінде 
(Жан-люк годар мен франсуа трюф-
фо негізін салған француз «Жаңа 
толқынына» үйлестіріп) қазақтың 
«Жаңа толқыны» деп аталып кетті 
және әлемдік үздік киносыншылар 
мен кинофестивальдар мойын-
дады.
Үстіміздегі жылы қазақ киносының 
«Жаңа толқынына» 30 жыл то-
лып отыр. фестиваль қонақтары 
үлкен экраннан казақстандық 
кинематографияның ерекше ки-
нотілін қалыптастырып келе 
жатқан картиналарды көре алады. 
«Жаңа толқын» ретроспективасы-
на төмендегідей іргелі картиналар 
енді: Рашид нұғмановтың «ине», 
Ардақ әмірқұловтың «отырардың 
күйреуі», Абай Қарпықовтың «ғашық 
балық», әмір Қарақұловтың «Жы-
лама», дәрежан Өмірбаевтың 
«Жол», талғат теменовтың «ма-
хаббат бекеті», серік Апрымовтың 
«бауыр», сонымен қатар қазақ 
«Жаңа толқыны» режиссерларының 
көпшілігінің ұстазы болған сер-
гей соловьевтың «бөгде, ақ және 
шұбар», «Асса», «2-Асса-2» және 
«Анна Каренина» фильмдері.
«Жаңа толқынның» 30 жылдық 
мерейтойы шеңберінде өтетін ше-
берлік кластарда режиссерлар мен 
фестивальдың құрметті қонағы 
сергей соловьев отандық кинода 
ең маңызды болып саналатын осы 
құбылыстың қалыптасу тарихы, 
қойылым ерекшеліктері, кадрмен 
жұмыс және монтаж жұмыстарының 
қыры мен сыры туралы әңгімелейді. 

in the mid 1980s the classics of Kazakh 
national cinema, such as majit begalin, 
Sultan-akhmet Khodzhikov, abdulla 
Karsakbaev, were replaced by young 
directors who put experimentation 
with form and content at the heart of 
their works. this phenomenon in world 
cinema has been called the Kazakh 
“new Wave”, by analogy with the 
french new Wave founded by Jean-
luc Godard and françois truffaut; it 
was recognized by leading film critics 
and film festivals. 
this year, the Kazakh “new Wave” 
celebrates its 30th birthday. the festival’s 
audiences have an opportunity to watch 
once again on the big screen the films 
that formed and continue to shape 
the unique film language of Kazakh 
cinema. the retrospective of the “new 
Wave” includes such key films as “the 
needle” by rashid nugmanov, “the 
death of otrar” by ardak amirkulov, 
“fish in love” by abay Karpykov, 
“Jylama” by amir Karakulov, “Jol” by 
darejan omirbaev, “Station of love” 
by talgat temenov, “bauyr” by Serik 
aprymov, and also the films “Wild 
pigeon”, “aSSa”, “2-aSSa-2” and 
“anna Karenina” by Sergey Solovyov, 
the master who taught the majority of 
Kazakh’s “new Wave” directors. 
the directors and the festival’s special 
guest Sergey Solovyov will talk 
during master-classes organized in 
the context of the celebrations of the 
30th anniversary of the Kazakh “new 
Wave” about the history of one of 
the most significant developments in 
national cinema, about the features of 
production and the work on the frame 
and editing.
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девятилетний еркен, живет один в ма-
леньком поселке в горах. его отец в 
длительной командировке, мать умер-
ла 5 лет назад, а брат учится в городе 
и скоро должен приехать. еркен наде-
ется, что с приездом брата он обретет 
тепло, любовь и поддержку. встреча 
с братом наполняет еркена чувством 
радости и счастья. но брат оказывает-
ся холодным и бездушным. 

the nine-year-old erken lives alone in 
this small mountain settlement. his father 
is on a long business trip, his mother 
has died five years ago, and the brother 
studies in the city, but he will come soon. 
erken hopes that, with the brother’s 
arrival, he will find warmth, love and 
support. the meeting with the brother 
fills erken with a sense of pleasure and 
happiness, but the brother turns out to 
be cold and callous.

9 жасар еркін жалғыз өзі тұрады. 
әкесі ұзақ қызметтік сапарға кеткен, 
анасы осыдан бес жыл бұрын қайтыс 
болған, ағасы қалада оқиды, жақында 
келуі керек. еркін ағасын асыға күтеді, 
одан жылылық, мейірім, қолдау күтеді. 
Ағасын қуанышы қойнына сыймай 
қарсы алып, мәз болады. бірақ ағасы 
еш жылуы жоқ, мейірімсіз адам болып 
шығады.

бауыр
младший Брат
tHE lIttlE BRotHER 

КАзАхстАн, 2013, 95 мин.ҚАзАҚстАн, 2013, 95 мин. KazaKhStan, 2013, 95 min.
Өндірісі: Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ
тілі: қазақ
тасығыш: dCp

сценарийдің авторы: серік Апрымов
Қоюшы режиссеры: серік Апрымов
Қоюшы операторы: Александр Рубанов
Композиторы: мырзалы Жиенбаев 
продюсерлері: гулмира зарипова, динара Апрымова
Рольдерде: Алмат ғалым, әлішер Апрымов, 
доғдырбек Қыдыралиев, сәтімжан санбаев, 
мұрат омаров

производство: Ао «Казахфильм» им. Ш.Айманова
Язык: казахский
носитель: dCp

Автор сценария: серик Апрымов
Режиссер-постановщик: серик Апрымов
оператор-постановщик: Александр Рубанов
художники-постановщики: Алексей Шиндин, 
назира байбекова, Алия Абдыльманова
Композитор: мурзали Жиенбаев
продюсеры: гульмира зарипова, динара Апрымова
в ролях: Алмат галым, Алишер Апрымов, 
дохдурбек Кыдыралиев, сатимжан санбаев, 
мурат омаров

production: Kazakhfilm
language: Kazakh
format: dCp

Scriptwriter: Serik aprymov
director: Serik aprymov
dop: alexander rubanov
Composer: murzali zhienbaev
producers: Gulmira zaripova, dinara aprymova
Cast: almat Galym, alisher aprymov, 
dokhdurbek Kydyraliev, Satimzhan Sanbaev, 
murat omarov

сЕрік 
апрымов 
серик апрымов
SERIk ApRymov

1960 жылы семей облысы, Ақсуат ауданының Ақсуат ауы-
лында туған. бмКи режиссерлық факультетін бітірген (с. 
соловьевтың шеберханасы). институтты бітіргеннен кейін 
лондонда bbC компаниясында режиссердың көмекшісі 
болып жұмыс істеді. фильмдері көптеген халықаралық 
фестивальдардың жүлдегері атанған. Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, тәуелсіз «тар-
лан» сыйлығының лауреаты, КсРо кинематографистер 
одағаның мүшесі.

Родился в 1960 году в селе Аксуат Аксуатского района семи-
палатинской области. в 1984 году поступил во всесоюзный 
государственный институт кинематографии на режиссерское 
отделение в мастерскую с. соловьева. по окончании вгиКа 
работал ассистентом режиссера в компании bbC в лондоне. 
его фильмы награждены многочисленными призами меж-
дународных кинофестивалей. заслуженный деятель Казах-
стана, лауреат независимой премии «тарлан», член союза 
кинематографистов сссР.

born in 1960 in the village aksuat, Semipalatinsk area. in 1984 
enrolled at the film institute vGiK in the director’s faculty, 
workshop of Sergey Solovyov. upon graduation he worked as 
assistant director at the bbC in london. his films have received 
numerous awards at international film festivals. honoured artist of 
Kazakhstan, winner of the independent prize “tarlan”, member of 
the filmmakers’ union of the uSSr.

тҮсіРген фильмдеРі

2013 бауыр
2009 озерная көшедегі үй (тел.)
2004 Аңшы
2000 Үш ағайынды
1998 Ақсуат
1993 түс ішіндегі түс
1989 соңғы аялдама
1988 сиқыршы (қ/м)
1986 мотоциклдегі екеу (қ/м)

фильмогРАфиЯ

2013 младший брат
2009 дом на озерной (тел.)
2004 охотник
2000 три брата
1998 Аксуат
1993 сон во сне
1989 Конечная остановка
1988 гипнотизер (к/м)
1986 двое ехали на мотоцикле (к/м)

filmoGraphy

2013 the little brother
2009 house at the ozernaya (tv)
2004 the hunter
2000 three brothers
1998 aksuat
1993 dream in a dream
1989 terminus
1988 the hypnotist (short)
1986 two went on a motorcycle (short)
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Ғашық балық 
влюБленная рыБка
fISH In lovE

the film investigates modern life, and 
the adaptation of former countryside-
dwellers to life in a big city. the film’s 
protagonist, zhaken, is halfway between 
the village and the city: he lives in a 
suburban settlement. his parents have 
died, and his elder brother is a musician 
who lives in the city. zhaken’s short trip to 
his brother and the adventures in the big 
city form the basis of the film. 

фильм бұрынғы ауыл тұрғындарының 
қала тұрмысына бейімделуі мен 
өмірдің заманауи қырларын зерттейді. 
фильмнің бас кейіпкері Жәкен ауыл 
мен қаланың екі ортасында тұр. ол өзі 
қала сыртында тұрады, әке-шешесі 
қайтыс болған, ағасы – рок музыкант, 
қалада тұрады. Жәкеннің қаладағы 
ағасына барған қысқа сапарында 
болған небір оқиғалар фильмнің не-
гізін құрайды. 

фильм исследует современные ас-
пекты жизни и адаптации жизни в 
большом городе бывших сельских жи-
телей. главный герой фильма Жакен 
– находится как-бы на полпути между 
селом и городом. Живет он в приго-
родном поселке, родители его умер-
ли, старший брат-музыкант – живет 
в городе. Короткая поездка Жакена к 
брату и связанные с ней «приключе-
ния» в большом городе и составляют 
основу фильма. 

абай 
қарпықов
аБай карпыков
ABAy kARpykov 

1955 жылы талдықорған облысының текелі қаласында туған. 
мәскеу мемлекеттік тарихи-мұрағат институтын (1977); бмКи 
(с. соловьевтың шеберханасы, 1987) бітірген. 1982 жылы 
тұңғыш көркем фильмін түсірді. оның «ең нәзік жан» және 
«фара» фильмдері ерекше табысты болды. Абай Қарпықов – 
«Көше қиылысы» және «Шегіртке» атты ең алғашқы отандық 
телехикаялардың продюсері. КсРо кинематографистер 
одағының мүшесі.

Родился в 1955 году в г. текели талды-Курганской области. 
окончил московский государственный историко-архивный 
институт (1977); вгиК (мастерская с. соловьева, 1987). в 
1982 году дебютировал в качестве режиссера игрового кино. 
особенно большой успех принесли ему художественные 
фильмы «тот, кто нежнее» и «фара». Абай Карпыков – про-
дюсер первых отечественных сериалов «перекресток» и 
«саранча». член союза кинематографистов сссР.

born in 1955 in tekeli, taldy-Kurgan region. Graduated from the 
moscow State historical archival institute (1977) and from the film 
institute vGiK (class of S. Solovyov, 1987). in 1982 he debuted as 
filmmaker and gained particularly great success with the feature 
films “the one Who is more tender” and “fara”. Karpykov is the 
producer of the first national serials “Crossroads” and “locust”. 
member of the union of filmmakers of the uSSr.

тҮсіРген фильмдеРі

2007 Жүрекке барар жолда (тел.)
2005 Үзбараны аулау (тел.) 
1999 фара 
1996 ең нәзік жан 
1991 сезім ишарасы 
1989 ғашық балық
1989 бақыт. Алғашқы қан (дер.) 
1987 бір жарым (к/м)
1986 Қарбалас сәттегі автобус (дер.) 
1983 мәжікен көріпкел (қ/м)
1982 Аядай аспан (қ/м)

фильмогРАфиЯ

2007 на пути к сердцу (тел.)
2005 охота на изюбря (тел.) 
1999 фара 
1996 тот, кто нежнее 
1991 воздушный поцелуй 
1989 влюбленная рыбка 
1989 бахыт. первая кровь (док.) 
1987 полторы штуки (к/м)
1986 Автобус в час пик (док.) 
1983 Ясновидец мажикен (к/м)
1982 Клочок неба (к/м)

filmoGraphy

2007 on the Way to the heart (tv)
2005 hunting on izyubr (tv) 
1999 fara 
1996 the one Who is more tender 
1991 blown Kiss 
1989 little fish in love 
1989 bakhyt. first blood (doc.) 
1987 one and a half pieces (short)
1986 bus in the rush hour (doc.) 
1983 the Clairvoyant mazhiken (short)
1982 a Scrap of the Sky (short)

сссР, 1989, 70 мин.КсРо, 1989, 70 мин. uSSr, 1989, 70 min.
Өндірісі: Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» 
киностудиясы
тілі: орыс
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторлары: борис Ряховский, 
Абай Қарпықов
Қоюшы режиссеры: Абай Қарпықов
Қоюшы операторы: георгий гидт
Қоюшы суретшісі: әлім сәбитов
Композиторы: игорь Кафадиди
Рольдерде: бөпеш Жандаев, галина Шатенова, 
саттар диқамбаев, Абылай Қарпықов, 
наталья новикова

производство: киностудия «Казахфильм» 
им. Ш. Айманова
Язык: русский
носитель: 35 мм

Авторы сценария: борис Ряховский, Абай Карпыков
Режиссер-постановщик: Абай Карпыков
оператор-постановщик: георгий гидт
художник-постановщик: Алим сабитов
Композитор: игорь Кафадиди
в ролях: бопеш Жандаев, галина Шатенова, 
саттар дикамбаев, Абай Карпыков, 
наталья новикова

production: Kazakhfilm
language: russian
format: 35mm

Scriptwriters: boris riakhovsky, 
abay Karpykov
director: abay Karpykov
dop: Georgi Gidt
production designer: alim Sabitov
Composer: igor Kafadidi
Cast: bopesh zhandaev, Galina Shatenova, 
Sattar dikambaev, abay Karpykov, natalia novikova
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жол
дорога / Jol (tHE RoAd)

the protagonist is a successful filmmaker 
who has something to be proud of before 
his spectators. from a telegram he learns 
that his mother is ill, so he starts the long 
journey home. the film is devoted to the 
screen projection of the filmmaker’s inner 
world, about the journey to his mother 
who does not live to see her son arrive. 

фильмнің бас кейіпкері – мақтануға 
тұрарлық туындылары бар табысты 
кинорежиссер. бірде ол анасының 
ауыр халде жатқаны туралы жеделхат 
алып, алыстағы туған жеріне қарай 
жол тартады. Картинада режиссердың 
ішкі жан-дүниесі, ұлын көре алмай 
мәңгілікке аттанып кеткен анасына са-
пары суреттеледі. 

главный герой фильма – кинорежис-
сер, который добился успеха, ему 
есть чем похвастать перед зрителем. 
из телеграммы он узнает о болезни 
матери и отправляется в долгий путь 
на родину. Картина посвящена прое-
цированию на экран внутреннего со-
стояния режиссера, о его поездке к 
матери, которая так и не дождалась 
приезда сына. 

дәрЕжан 
өмірбаЕв 
дарежан омирБаев 
dAREZHAn omIRBAyEv 

1958 жылы Қазақстанда, Жамбыл облысында туған. Қазму 
«Қолданбалы математика» факультетін (1980), бмКи кино-
тану факультетін бітірген (1987). «Жаңа фильм» журналында 
(редактор) және «Киноман» журналдарында (бас редактор) 
қызметтерін атқарды. Қазіргі кезде т.Жүргенов атындағы 
ҚазҰӨА дәріс береді. «Құрмет» орденінің (Қазақстан) және 
«Өнер және мәдениет» орденінің (франция) иегері.

Родился в 1958 году в джамбульской области, Казахстан. 
закончил Казгу по специальности «прикладная математи-
ка» (1980); вгиК, киноведческий факультет (1987). Работал 
в журналах «новый фильм» (в качестве редактора), «Кино-
ман» (в качестве главного редактора). в настоящее время 
преподает (доцент) в КазнАи им. т. Жургенова. награжден 
орденом «Құрмет» (Казахстан). Кавалер ордена «искусств и 
литературы» (франция).

born, dzhambul (now taraz) in Kazakhstan on 15 march 1958. in 
1980 graduated in math from Kazakh State university. in 1987 he 
graduated in film history from the film institute vGiK in moscow. 
he has worked as editor at “novoe kino” [new film] magazine, 
and as editor-in-chief at “Kinoman” [film fan] magazine. Currently 
he lectures at the Kazakh academy of arts. he is the recipient of 
the “Kurmet” award (Kazakhstan), and Commander of the “order 
of arts and letters” (france).

КАзАхстАн, фРАнциЯ, ЯпониЯ, 
2001, 85 мин.

ҚАзАҚстАн, фРАнциЯ, ЖАпониЯ, 
2001, 85 мин.

KazaKhStan, franCe, Japan,  
2001, 85 min.

Өндірісі: Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» РмҚК 
ҰК, «Қадам-т», «Аrtcam international», nhK
тілі: қазақ, орыс
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторы: дәрежан Өмірбаев 
Қоюшы режиссеры: дәрежан Өмірбаев 
Қоюшы операторы: борис трошев 
Қоюшы суретшісі: марина трошева
продюсерлері: Жоель фарж, 
макото уеда, Элиза Жалладо
Рольдерде: валерий скориков, Айнұр тұрғамбаева, 
мағжан Өмірбаев, джамшед усмонов, 
сәуле тоқтыбаева

производство: РгКп нК «Казахфильм» 
им. Ш. Айманова, «Кадам-т», «Аrtcam international», 
nhK
Язык: казахский, русский
носитель: 35 мм

Автор сценария: дарежан омирбаев 
Режиссер-постановщик: дарежан омирбаев 
оператор-постановщик: борис трошев 
художник-постановщик: марина трошева
продюсеры: Жоель фарж, 
макото уеда, Элиза Жалладо
в ролях: валерий скориков, Айнур тургамбаева, 
магжан омирбаев, джамшед усмонов, 
сауле токтыбаева

production: Kazakhfilm, Kadam-t, Аrtcam international, 
nhK
language: Kazakh, russian
format: 35 mm

Scriptwriter: darejan omirbaev 
director: darejan omirbaev
dop: boris troshev 
production designer: marina trosheva
producers: Joel farges, makoto ueda, elise Jalladeau
Cast: valeri Skorikov, ainur turgambaeva, 
magzhan omirbaev, djamshed usmonov, 
Saule toktybaeva

тҮсіРген фильмдеРі

2013 Жиендер (дер.)
2012 студент
2007 Шұға 
2006 махаббат туралы (қ/м)
2001 Жол
1998 Киллер
1995 Кардиограмма
1993 бақылаушы мамандығы (дер.)
1991 Қайрат 
1988 Шілде (қ/м) 

фильмогРАфиЯ

2013 Реверансы (док)
2012 студент
2007 Шуга 
2006 о любви (к/м)
2001 дорога
1998 Киллер
1995 Кардиограмма
1993 профессия контролер (док)
1991 Кайрат
1988 Шильде (к/м) 

filmoGraphy

2013 reverence (doc.)
2012 the Student
2007 Shuga 
2006 about love (short)
2001 Jol/the road
1998 Killer
1995 Cardiogram
1993 Job – Controller (doc.)
1991 Kairat
1988 Shilde (short) 
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жылама
жылама 
JylAmA (don’t cRy!)

a well-known opera singer returns to her 
native aul. her distant relatives are the 
grandmother and a seven-year girl, who 
is ill with a complex form of tuberculosis. 
money is needed for medicines. maira 
mukhametkyzy (who plays herself in 
the film) starts to search for means. 
the talented singer, whom doctors have 
forbidden to sing, performs for the sake 
of a sick girl, risking to lose her voice. 
the film praises humanism, kindness, 
and humanity. 

танымал опера әншісі туған ауылы-
на келеді. онда ол алыс туысқандығы 
бар әже мен сүйекқұрт ауруымен 
науқастанып жатқан жеті жасар қыздың 
үйінде тоқтайды. бүлдіршінді емдеуге 
дәрі-дәрмек сатып алатын ақша керек. 
майра мұхаметқызы (өзін өзі ойнаған) 
қаржы іздей бастайды. фильм даусыны-
нан айрылып қалар қаупіне қарамастан, 
ауру қыздың көңілін көтеру үшін ән 
шырқаған дарынды әнші туралы. Кар-
тина адамгершілік, қайырымдылық 
сияқты қасиеттерді мадақтайды.

известная оперная певица приезжа-
ет в родной аул. дальние родствен-
ники – бабушка и семилетняя девоч-
ка, которая болеет сложной формой 
туберкулеза. на лекарства нужны  
деньги. майра мухаметкызы (сыграла 
в фильме саму себя) начинает искать 
средства. фильм о талантливой пе-
вице, которой врачи запретили петь, 
но она поет ради тяжело больной де-
вочки с риском потерять голос. фильм 
воспевает гуманизм, доброту, чело-
вечность. 

әмір 
қарақҰлов
амир каракулов 
AmIR kARAkUlov

1965 жылы Алматыда туған. әл-фараби атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің журналистика факультетін-
де (1982–1983), бмКи режиссерлық факультетінде (с. 
соловьевтың шеберханасы, 1984–1987) оқыған. Алматы 
театр-көркемөнер институтының режиссерлық факуль-
тетін бітірген (1990). 1993 жылдан бастап «mCr agency» 
жеке студиясын басқарады. оның фильмдері – көптеген 
халықаралық кинофестивальдардың қатысушысы және 
жүлдегері. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, «тар-
лан» сыйлығының лауреаты, Қазақстан кинематографистер 
одағының мүшесі.

Родился в 1965 году в Алма-Ате. учился на факультете 
журналистики Казахского университета (1982–1983), на ре-
жиссерском факультете вгиКа (мастерская с. соловьева, 
1984–1987). окончил режиссерский факультет Алма-Атин- 
ского театрально-художественного института (1990). с 1993 
года руководит собственной производственной студией 
«mCr agency». его фильмы – участники и призеры многих 
международных кинофестивалей. заслуженный деятель Ка-
захстана, лауреат премии «тарлан», член союза кинемато-
графистов Казахстана.

born in alma-ata in 1965. Studied at the faculty of journalism of the 
Kazakh university (1982–1983), at the director’s department of the 
film institute vGiK (class of S. Solovyov, 1984–1987). Graduated 
from the director’s faculty of alma-ata institute of theatre and arts 
(1990). Since 1993 leads his own production studio, mCr agency. 
his films were participants and prize-winners at many international 
film festivals. honoured artist of Kazakhstan, winner of the “tarlan” 
award, member of the Kazakh union of filmmakers.

КАзАхстАн, 2002, 80 мин.ҚАзАҚстАн, 2002, 80 мин. KazaKhStan, 2002, 80 min.
Өндірісі: Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» РмҚК 
ҰК, «mCr aGenCy» ЖШс
тілі: қазақ
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторлары: әмір Қарақұлов, 
елена гордеева, Раушан байғожаева
Қоюшы режиссеры: әмір Қарақұлов
Қоюшы операторы: мұрат нұғманов
Қоюшы суретшісі: сәбит Құрманбеков
Атқарушы продюсері: Жанна исабаева
Рольдерде: майра мұхаметқызы, 
бибінұр Алдабергенова, бакира Шахинбаева

производство: РгКп нК «Казахфильм» 
им. Ш. Айманова, тоо «mCr aGenCy»
Язык: казахский
носитель: 35 мм

Авторы сценария: Амир Каракулов, елена гордеева, 
Раушан байгужаева
Режиссер-постановщик: Амир Каракулов
оператор-постановщик: мурат нугманов
художник-постановщик: сабит Курманбеков
исполнительный продюсер: Жанна исабаева
в ролях: майра мухаметкызы, 
бибинур Алдабергенова, бакира Шахинбаева

production: Kazakhfilm, mCr aGenCy
language: Kazakh
format: 35 mm

Scriptwriters: amir Karakulov, elena Gordeeva, 
raushan baiguzhaeva
director: amir Karakulov
dop: murat nugmanov
production designer: Sabit Kurmanbekov
producer: zhanna issabaeva
Cast: maira mukhametkyzy, bibinur aldabergenova, 
bakira Shakhinbaeva

тҮсіРген фильмдеРі

2012 виртуальды махаббат
2002 Жылама
1996 соңғы демалыстар 
1993 Көгершін қоңыраушысы 
1991 әзәзіл қыз
1990 Жапырақтар (қ/м) 

фильмогРАфиЯ

2012 виртуальная любовь
2002 Жылама
1996 последние каникулы 
1993 голубиный звонарь 
1991 Разлучница
1990 листья (к/м)

filmoGraphy

2012 virtual love
2002 Jylama – don’t Cry!
1996 the last vacation 
1993 the dove’s bell-ringer 
1991 a Woman between two men
1990 leaves (short)
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герой фильма моро, роль которого 
сыграл известный музыкант и певец 
виктор цой, натура сильная, сложная 
и противоречивая. пытаясь спасти 
любимую девушку от наркомании, он 
вступает в конфликт с окружающей 
социальной средой, который в конеч-
ном итоге приводит моро к гибели. 

the film’s hero moro, played by the well-
known musician and singer viktor tsoi, 
has a strong, complex and inconsistent 
character. trying to save his beloved 
girl from drug addiction, he comes into 
conflict with the surrounding social 
environment, which finally results in 
moro’s death. 

Ролін танымал музыкант және әнші 
виктор цой сомдаған моро бейнесі 
күрделі де қарама-қайшы, күшті адам. 
сүйікті қызын анашаға құмарлықтан 
қорғау үшін ол әлеуметтік ортамен 
тартысқа түсіп, нәтижесінде қаза та-
бады. 

инЕ 
игла / tHE nEEdlE

сссР, 1988, 81 мин.КсРо, 1988, 81 мин. uSSr, 1988, 95 min.
Өндірісі: Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ
тілі: орыс
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторлары: Александр баранов, 
бақытжан Қилыбаев
Қоюшы режиссеры: Рашид нұғманов
Қоюшы операторы: мұрат нұғманов
Қоюшы суретшісі: мұрат мусин
Композиторы: виктор цой
Рольдерде: виктор цой, марина смирнова, 
петр мамонов, Александр баширов, 
Архимед искаков 

производство: киностудия «Казахфильм» 
им. Ш. Айманова
Язык: русский
носитель: 35 мм

Авторы сценария: Александр баранов, 
бахытжан Килибаев
Режиссер-постановщик: Рашид нугманов
оператор-постановщик: мурат нугманов
художник-постановщик: мурат мусин
Композитор: виктор цой
в ролях: виктор цой, марина смирнова, 
петр мамонов, Александр баширов, Архимед искаков. 

production: Kazakhfilm
language: russian
format: 35 mm

Scriptwriters: alexander baranov, bakhytzhan Kilibaev
director: rashid nugmanov
dop: murat nugmanov
production designer: murat musin
Composer: viktor tsoi
Cast: viktor tsoi, marina Smirnova, petr mamonov, 
alexander bashirov, arkhimed iskakov

рашид 
нҰҒманов 
рашид нугманов 
RASHId nUgmAnov

1954 жылы Алматыда туған. в.и.ленин атындағы Қазақ мем-
лекеттік политехникалық институтының сәулет факультетін 
(1977), бмКи режиссерское бөлімін (с. соловьевтың шебер-
ханасы, 1989) бітірген. 1988 жылы Р.нұғманов өзінің атақты 
«ине» фильмін түсіріп, қазақ киносы мен оның авторын 
халықаралық деңгейге көтерді. КсРо кинематографистер 
одағының мүшесі. 

Родился в 1954 году в Алма-Ате. окончил архитектурный 
факультет Казахского государственного политехнического 
института им. в. и. ленина (1977); режиссерское отделение 
вгиКа (мастерская с. соловьева, 1989). в 1988 году нугма-
нов снимает свой знаменитый фильм «игла», который вывел 
казахское кино и его автора на международный уровень. 
член союза кинематографистов сссР.

born in alma-ata in 1954. Graduated from the architecture faculty 
of Kazakh State polytechnic (1977); and from the director’s 
department of the film institute vGiK (class of S. Solovyov, 1989). 
in 1988 nugmanov made the well-known film “the needle”, which 
led Kazakh cinema and the filmmaker onto an international level. 
member of the union of filmmakers of the uSSr.

тҮсіРген фильмдеРі

2010  «ине» remix
1992 Жабайы Шығыс
1988 ине 
1986 момындық өнері
1986 йа-х-ха (қ/м)

фильмогРАфиЯ

2010  игла remix
1992 дикий восток
1988 игла
1986 искусство быть смирным
1986 йа-х-ха (к/м)

filmoGraphy

2010  the needle remix
1992 the Wild east
1988 the needle
1986 the art of being quiet
1986 ya-h-ha (short)
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по мотивам повести талгата темено-
ва «гульназ». в основе драматургии – 
классический «треугольник»: в девуш-
ку гульназ влюбляются двое юношей, 
ее одноклассники – орал и Женис. 
гульназ отдает предпочтение искрен-
нему и романтичному оралу. моло-
дые люди счастливы. но настойчивый 
Женис не хочет уступать сопернику. 
любви орала и гульназ суждено прой-
ти многие драматические испытания. 
через много лет влюбленные встреча-
ются вновь – на той же самой станции, 
где произошла их первая встреча…

on the motifs of talgat temenov’s story 
“Gulnaz”. at the basis of the drama lies 
the classical triangle: two young men, 
the schoolmates oral and zhenis, fall 
in love with the same girl called Gulnaz. 
She prefers the sincere and romantic 
oral. the young people are happy. but 
the stubborn zhenis does not concede 
to his contender. oral’s love for Gulnaz 
is doomed to undergo many dramatic 
tests. after many years, the lovers meet 
again, at the same station where they 
first met…

талғат теменовтің «гүлназ» повесі 
бойынша түсірілген. драматургия не-
гізінде – классикалық «үштік»: гүлназ 
деген қызға орал және Жеңіс деген 
екі кластасы бірдей ғашық болады. 
гүлназ шынайы да сезімтал жігіт 
оралды ұнатады. екі жас бақытты. 
бірақ Жеңіс қарсыласына жеңісті оңай 
бере қоймайды. орал мен гүлназдың 
махаббаты көптеген драмалық 
сынақтарға түседі. он шақты жылдар-
дан кейін сол баяғы алғаш танысқан 
бекеттерінде екі ғашықтың тағдыры 
қайта тоғысады...

маХаббат бЕкЕті 
станция люБви
StAtIon of lovE 

КАзАхстАн, 1993, 77 мин.ҚАзАҚстАн, 1993, 77 мин. KazaKhStan, 1993, 77 min.
Өндірісі: Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ, 
«Алем» ШӨб
тілі: қазақ
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторлары: талғат теменов, 
лейла Ақынжанова
Қоюшы режиссеры: талғат теменов
Қоюшы операторы: Алексей беркович
Қоюшы суретшісі: Александр Ророкин
Композиторы: Қуат Шілдебаев
Рольдерде: баян мұхитденова, Қуанычбек Адылов, 
бөпеш Жандаев

производство: киностудия «Казахфильм» 
им. Ш. Айманова, тпо «Алем»
Язык: казахский
носитель: 35 мм

Авторы сценария: талгат теменов, лейла Ахинжанова
Режиссер-постановщик: талгат теменов
оператор-постановщик: Алексей беркович
художник-постановщик: Александр Ророкин
Композитор: Куат Шильдебаев
в ролях: баян мухитденова, Куанычбек Адылов, 
бопеш Жандаев

production: Kazakhfilm, alem Studio
language: Kazakh
format: 35 mm

Scriptwriters: talgat temenov, leila akhinzhanova
director: talgat temenov
dop: alexei berkovich
production designer: alexander rorokin
Composer: Kuat Shildebaev
Cast: bayan mukhitdenova, Kuanychbek adylov, 
bopesh zhandaev

талҒат 
тЕмЕнов 
талгат теменов
tAlgAt tEmEnov

1954 жылы Алматы облысының Шілік ауданы малыбай ауы-
лында туған. Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік кон-
серваториясын (1976), КсРо госкино жанындағы сценарис-
тер мен режиссерлар дайындайтын Жоғары курсты бітірген 
(с. соловьевтың шеберханасы, 1986). 1987–1988 жылдары 
«мосфильмде» Ролан быковтың сынақ шеберханасынан 
өтеді, осыдан кейін қоғамда ерекше сілкініс тудырған және 
көрерменнің лайықты бағасын алған бірқатар фильмдер 
түсіреді. Қазақстанның халық артисі, КсРо кинематографис-
тер одағының мүшесі.

Родился в 1954 году в с. малыбай чиликского района Алма-
Атинской области. окончил Алма-Атинскую государствен-
ную консерваторию им. Курмангазы (1976); высшие курсы 
сценаристов и режиссеров при госкино сссР (мастерская  
с. соловьева, 1986). в 1987–1988 годах проходит стажировку 
на «мосфильме» у Ролана быкова, после чего снимает ряд 
фильмов, получивших широкий общественный резонанс и 
высокую зрительскую оценку. народный артист Казахстана, 
член союза кинематографистов сссР.

born in malibay, near Chiliksk, alma-ata region, in 1954. 
Graduated from the alma-ata Kurmangazy State Conservatory 
(1976); from the higher Courses for directors and Scriptwriters at 
Goskino (class of S. Solovyov, 1986). in 1987/88 trained at mosfilm 
with rolan bykov, then made a number of films which received 
wide public resonance and were rated highly by the audiences. 
national actor of Kazakhstan, member of the union of filmmakers 
of the uSSr.

тҮсіРген фильмдеРі

2012 менің күнәлі періштем
2005  Көшпенділер (с. бодров және  

и. пассермен бірге)
1998  Өлімнен кейінгі өлім жаза
1993  махаббат бекеті
1991  Қума нысана
1988  Адамдар арасындағы бөлтірік
1987  торо (қ/м)
1984  чапай, сен қайдасың? (қ/м)

фильмогРАфиЯ

2012  мой грешный ангел
2005  Кочевник (совместно с  

с. бодровым-старшим и  
и. пассером)

1998  Казнь после смерти
1993  станция любви
1991  бегущая мишень
1988  волчонок среди людей
1987  торо (к/м)
1984  где, ты, чапай (к/м)

filmoGraphy

2012  my Sinful angel
2005  the nomads  

(with S. bodrov and i. passer)
1998  execution after death
1993  Station of love
1991  running target
1988  a little Wolf among people
1987  toro (short)
1984  Where are you, Chapai (short)
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Кипчак по имени унжу проходит через 
перипетии истории xiii века, являясь 
очевидцем и участником событий за-
воевания чингисханом крупнейшего 
духовного центра на востоке – города 
отрара. трагедия наместника города 
Каирхана соотносится с гибелью само-
го города, крушением прошлой жизни 
и целой культуры.

undzhu, a Kipchak (turkic people in 
Siberia), lives through the upheavals 
of the 13th century, witnessing and 
participating in Chingis Khan’s conquest 
of the largest spiritual centre in the east: 
the city of otrar. the tragedy of the 
city’s governor Kairkhan parallels the 
destruction of the town, the destruction 
of the past, and of the entire culture.

Үнжу есімді қыпшақ хііі ғасырдың қиын-
қыстау кезеңдерін бастан кешірген 
куәгер. ол Шығыстың рухани орталығы 
болған отырарды Шыңғыс ханның 
қалай жаулағанын, қалай қиратқанын 
көзімен көрді. отырардың құлауы оның 
басшысы Қайырханның да азапты ажа-
лына айналды. онымен қоса өткен өмір 
де, бүкіл мәдениет те жойылды.

отырардыҢ 
күйрЕуі 
гиБель отрара 
tHE fAll of otRAR

КАзАхстАн, 1991, 
2 сеРии, 160 мин.

ҚАзАҚстАн, 1991, 
2 сеРиЯлы, 160 мин.

KazaKhStan, 1991, 
2 SerieS, 160 min.

Өндірісі: Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ
тілі: қытай, қазақ, моңғол
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторлары: светлана Кармалита, 
Алексей герман
Қоюшы режиссеры: Ардақ әмірқұлов
Қоюшы операторлары: сапарбек Койчуманов, 
әубакір сүлеев
Қоюшы суретшілері: Өмірзақ Шманов, 
Александр Ророкин
Рольдерде: болот бейшеналиев, 
доғдурбек Қыдыралиев, тұңғышбай Жаманқұлов, 
сәбира Атаева, Қасым Жәкібаев

производство: Ао «Казахфильм» 
им. Ш. Айманова
Язык: китайский, казахский, монгольский
носитель: 35 мм

Авторы сценария: светлана Кармалита, 
Алексей герман
Режиссер-постановщик: Ардак Амиркулов
операторы-постановщики: 
сапарбек Койчуманов, Аубакир сулеев
художники-постановщики: умирзак Шманов, 
Александр Ророкин
в ролях: болот бейшеналиев, догдурбек Кадыралиев, 
тунгышбай джаманкулов, сабира Атаева, 
Касым Жакибаев

production: Kazakhfilm
languages: mandarin, Kazakh, mongolian
format: 35 mm

Scriptwriters: aleksey German, Svetlana Karmalita
director: ardak amirkulov
dop: Saparbek Koichumanov, aubakir Suleev 
production designers: umirzak Shmanov, 
aleksandr rorokin
Cast: bolot beishenaliev, dogdurbek Kadyraliev, 
tungyshbay dzhamankulov, Sabira ataeva, 
Kasym zhakibayev

ардақ 
әмірқҰлов 
ардак амиркулов 
ARdAk AmIRkUlov 

1955 жылы Жамбыл облысы, талас ауданы, Ақкөл ауылында 
туған. 1988 жылы бмКи режиссерлік факультетін бітірген (с. 
соловьевтың шеберханасы). 1987 жылы «Қазақфильм» кино-
студиясы оған «отырардың күйреуі» атты күрделі қойылымды 
фильмді түсіруді тапсырады. фильм көрермендердің ғана 
емес, тарихшылар мен киносыншыларының арасында және 
халықаралық кино қауымдастығы арасында үлкен беделге 
ие болды. 1996 жылдан бері ол «Ард-фильм» атты жеке сту-
диясын басқарады. Қазақстан Республикасының мемлекет-
тік сыйлығының лауреаты, Қазақстан кинематографистер 
одағының мүшесі.

Родился в 1955 году в селе Ак-куль таласского района джам-
бульской области. окончил режиссерское отделение вгиКа 
в 1988 году (мастерсткая с. соловьева). в 1987 году кино-
студия «Казахфильм» доверяет ему съемку сложнопоста-
новочной исторической картины «гибель отрара», которая 
в последствии получила признание зрителей, историков, ки-
нокритиков и международной общественности. с 1996 года 
руководит частной студией «Ард-фильм». лауреат государ-
ственной премии Республики Казахстан, член союза кине-
матографистов Казахстана.

born in the village ak-kul in dzhambul region in 1955. Graduated 
from the director’s faculty of the film institute vGiK in 1988 
(class of S. Solovyov). in 1987 Kazakhfilm entrusted him with 
the filming of a complex historical film, “the fall of otrar”, which 
subsequently was recognized by spectators, historians, film critics 
and international audiences. Since 1996 he runs his own studio, 
ard-film. Winner of the State prize of the republic of Kazakhstan; 
member of the union of filmmakers of Kazakhstan.

тҮсіРген фильмдеРі

2008 Қош бол, гүлсары! 
1998 1997: Рүстемнің суретті 
  жазбалары
1995 Абайдың жастық шағы 
1990 отырардың күйреуі
1986 ойлы-қырлы жердегі әскери 
  тактикалық ойындар (қ/м)
1981 Аңшы (қ/м)

фильмогРАфиЯ

2008 прощай, гульсары! 
1998 1997: записки Рустема  
  с картинками
1995 Абай: молодые годы
1990 гибель отрара
1986 тактические военные игры  
  на пересеченной местности (к/м) 
1981 охотник (к/м)

filmoGraphy

2008 farewell, Gulsary! 
1998 1997: rustem’s notes with pictures 
1995 abay’s youth
1990 the fall of otrar 
1986 tactical military Games  
  on broken terrain (short) 
1981 the hunter (short)
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в мировом кинематографе имя сер-
гея Александровича соловьева уже 
давно не нуждается в представле-
нии. выдающийся режиссер, лау-
реат венецианского, берлинского и 
многих других мировых кинофести-
валей, один из главных глашатаев 
перестройки в доживающем послед-
ние дни советском кинематографе 
– лишь малая часть того, что можно 
сказать об этом мастере кинемато-
графии. 
Авангардист сергей соловьев од-
ним из первых попытался донести 
дух свободы и перемен в довольно 
сложное время не только для кине-
матографа, но и для всей советской 
культуры. Авторские картины «сто 
дней после детства», «Асса», «чер-
ная роза – эмблема печали, красная 
роза – эмблема любви» в фильмог-
рафии соловьева органично со-
седствуют с экранизациями класси-
ческих произведений таких столпов 
русской литературы, как А. пушкин, 
л. толстой и А. чехов. 
в этом году сергей соловьев посе-
тит мКф «евразия» не только как 
гость, но и как главный участник 
внеконкурсной программы «30-ле-
тие казахской «новой волны». дело 
в том, что в середине 1980-х сер-
гей Александрович не только снял 
на «Казахфильме» картину «чужая 
белая и Рябой», но еще и вел мас-
терскую во вгиКе, выходцами из 
которой стали молодые режиссеры 
серик Апрымов, Рашид нугманов, 
талгат теменов, Абай Карпыков, 
Ардак Амиркулов, позднее сформи-
ровавшие одно из главных кинема-
тографических явлений Казахстана, 
более известное как казахская «но-
вая волна».
гости фестиваля смогут не только 
встретиться с выдающимся кинема-
тографистом, но и увидеть на экра-
не ряд знаковых картин режиссера. 

әлемдік кинематографта сергей 
Александрович соловьевты та-
ныстырып жатудың еш қажеттілігі 
жоқ. Аса көрнекті режиссер, ве-
неция, берлин және басқа да 
көптеген кинофестивальдардың 
лауреаты, қайта құру заманының 
ең басты жаршыларының бірі – 
кинематографияның бұл шеберінің 
марапаттарын түгел айтып жеткізу 
мүмкін емес. 
Жаңашыл сергей соловьев тек 
кинематографияның ғана емес, 
бүкіл кеңестік мәдениеттің ең 
күрделі кезеңдерінде бостандық 
пен өзгерістер рухын алғаш жет-
кізген адамдардың бірегейі. оның 
фильмографиясында «балалықтан 
кейінгі жүз күн», «Асса», «Қара 
райхан – қайғының белгісі, қызыл 
райхан – махаббаттың белгісі» 
атты авторлық картиналарымен 
қатар, оның А.пушкин, л. толстой 
және А. чеховтың классикалық 
шығармалары бойынша түсірілген 
картиналары үйлесімді орын 
тапқан.
биылғы «еуразия» кинофес-
тиваліне сергей соловьев тек 
құрметті қонақ ретінде ғана емес, 
ең алдымен, «Қазақ «Жаңа 
толқынының» 30 жылдығы» арнайы 
бағдарламасының қатысушысы ре-
тінде келіп отыр. сергей Александ-
рович 1980-жылдардың ортасында  
Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» 
киностудиясында «бөгде ақ және 
шұбар» атты төл картинасын 
түсіріп қана қойған жоқ, сонымен 
қатар ол институтқа (бКми) еліміз-
ден барған серік Апрымов, Рашид 
нұғманов, талғат теменов, Абай 
Қарпықов, Ардақ әмірқұлов сияқты 
жас режиссерлардың ұстазы болды, 
олардың бәрі кейінірек Қазақстан 
кинематографиясының ең басты 
құбылысы – қазақ «Жаңа толқынын» 
қалыптастырды. 
фестиваль қонақтары режиссер-
мен кездесіп қана қоймай, сонымен 
қатар оның бірқатар атышулы карти-
наларын тамашалай алады. 

in world cinema the name of Sergey 
Solovyov has for a long time not 
needed introduction. an outstanding 
director, the winner of venice, berlin 
and many others film festivals, one of 
the main heralds of perestroika in the 
last days of Soviet cinema – these are 
only a small number of things that can 
be said about this master of cinema. 
the avant-gardist Solovyov is one of 
the first to have voiced the spirit of 
freedom and change during a period 
that was complex not only for cinema, 
but also for Soviet culture at large. 
his films “one hundred days after 
Childhood”, “aSSa”, “black rose is 
an emblem of Sorrow, red rose is 
an emblem of love” stand organically 
next to his screen versions of the 
classics of russian literature, such as 
pushkin, tolstoy and Chekhov. 
this year, Sergey Solovyov visits 
the iff eurasia not just as a guest, 
but also as the main participant of 
the non-competition program “30 
years of the Kazakh new Wave”. in 
the mid-80s Solovyov not only made 
“Wild pigeon” at Kazakhfilm, but 
he also led a workshop at the film 
institute vGiK in moscow, from which 
the young directors Serik aprymov, 
rashid nugmanov, talgat temenov, 
abay Karpykov, and ardak amirkulov 
graduated, and which later generated 
one of the main cinematic phenomena 
in Kazakhstan, known as the Kazakh 
“new Wave”.
the festival’s visitors have a chance to 
meet this outstanding filmmaker and 
see a number of his key films on the 
big screen. 

сЕргЕй соловьЕвтыҢ 
рЕтроспЕктивасы 

ретроспектива сергея соловьева
REtRoSpEctIvE of SERgEy Solovyov 

қазақ киносының «жаңа толқынына» – 30 жыл  
30-летие казаХскоЙ «новоЙ волны» • the 30th anniversary of the kazakh “neW Wave”
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бөгдЕ ақ  
жәнЕ шҰбар 
чужая Белая и ряБой
WIld pIgEon 

about the post-war generation, its tough 
fate, and the moral growth of a teenager. 
having almost fallen off a roof and died, 
ivan has caught a fine white pigeon, which 
symbolizes beauty – of which there was 
not enough in the harsh post-war years. 
passions surround the boy. When the 
pigeon is stolen, vanya understands: if 
he cannot bring it back, if he cannot find 
in himself the strength to break the wall 
of lies and meanness around him, he will 
never be able to respect himself.

соғыстан кейінгі ұрпақ, оның 
ауыр тағдыры, бозбаланың адами 
қалыптасуы туралы... иван өзіне төнген 
мертігу қаупіне қарамастан, әсемдік 
символындай болған әппақ әдемі 
көгершінді ұстап алады. бұл құс оған 
соғыстан кейінгі сүреңсіз жылдардың 
ажарын ашқандай болады. Көгершін 
оның ең негізгі құмарлығына айнала-
ды. Көгершінді ұрлап кеткенде де ваня 
көгершінді таппаса, онда ол өмірдегі 
өтірік пен зұлымдықты жеңе алмайты-
нын, одан кейін өзін өзі сыйлай алмай-
тынын түсінеді...

о послевоенном поколении, его нелег-
кой судьбе, нравственном становле-
нии подростка. …чуть не сорвавшись 
с крыши и едва не погибнув, иван 
поймал прекрасную белую голубку, 
символизирующую для него красоту, 
которой так не хватало в суровые пос-
левоенные годы. и завертелись вокруг 
мальчика страсти. Когда голубку укра-
ли, ваня понял: если не вернет ее, не 
найдет в себе силы сломать вставшую 
перед ним стену лжи и подлости, то ни-
когда не сможет уважать себя.

сЕргЕй 
соловьЕв 
сергей соловьев 
SERgEy Solovyov 

1944 жылы Карело-финн ссР-ында, Кемь қаласында туған. 
бмКи режиссерлық факультетін (м. Ромм мен А. столпердің 
шеберханасы) бітірген. 1969–1987 жылдары – «мос-
фильм» киностудиясының режиссеры, көркем және деректі 
фильмдердің авторы, продюсер. 1986 жылдан бастап бмКи 
актерлық және режиссерлық шеберханаларын жүргізеді  
(в. Рубинчикпен бірге). 1987 жылдан бастап – «мосфильм» 
жанында құрылған «Круг» бірлестігінің режиссеры, венеция 
кинофестивалінің қазылар алқасының мүшесі (1981, 1987). 
Рф халық артисі, РсфсР еңбек сіңірген өнер қайраткері. 

Родился в 1944 году в городе Кемь Карело-финской ссР. 
окончил режиссерский факультет вгиКа (мастерская  
м. Ромма и А. столпера). в 1969–1987 годах – режиссер ки-
ностудии «мосфильм», автор сценариев игровых и докумен-
тальных фильмов, продюсер. с 1986 года ведет актерскую 
и режиссерскую мастерскую во вгиКе (совместно с в. Ру-
бинчиком). с 1987 года – руководитель объединения «Круг» 
при «мосфильме». член жюри венецианского кинофестива-
ля (1981, 1987). народный артист Рф, заслуженный деятель 
искусств РсфсР. 

born in 1944 in Kem, Karelian-finnish SSr. Graduated from the 
director’s faculty of the film institute vGiK (workshop of m. romm 
and a. Stolper). from 1969-1987 director at mosfilm, scriptwriter 
for fiction and documentary films, producer. Since 1986 he leads 
an actor’s and director’s class at vGiK (with v. rubinchik). Since 
1987 head of the association “Krug” at mosfilm. Jury member at 
venice iff (1981, 1987). national actor of the russian federation, 
honoured artist of the rSfSr. 

тАңдАмАлы тҮсіРілген фильмдеРі

2010  Кластастар
2009  Анна Каренина
2007  2-Асса-2
2000  балғын жас
1991  Жұлдызды аспан астындағы үй
1989 Қара райхан – қайғы белгісі, 

қызыл  райхан – махаббат 
белгісі

1987  Асса
1986  бөгде ақ және шұбар
1975  балалық шақтан кейінгі жүз күн
1972  бекет қарауылы

избРАннАЯ фильмогРАфиЯ

2010  одноклассники
2009  Анна Каренина
2007  2-Асса-2
2000  нежный возраст
1991  дом под звездным небом
1989 черная роза – эмблема печали, 

красная роза – эмблема любви
1987  Асса
1986  чужая белая и рябой
1975  сто дней после детства
1972  станционный смотритель

SeleCt filmoGraphy

2010  Schoolmates
2009  anna Karenina
2007  2-aSSa-2
2000  tender age
1991  the house under the Starry Sky
1989  black rose is an emblem of Sorrow, 

red rose is an emblem of love
1987  aSSa
1986  Wild pigeon
1975  hundred days after Childhood
1972  the Stationmaster

сссР, 1986, 95 мин.КсРо, 1986, 95 мин. uSSr, 1986, 95 min.
Өндірісі: Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ, 
«мосфильм»
тілі: орыс
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторы: сергей соловьев
Қоюшы режиссеры: сергей соловьев
Қоюшы операторы: Юрий Клименко
Қоюшы суретшісі: марксэн гаухман-свердлов
Композиторы: исаак Шварц
Рольдерде: вячеслав илющенко, Андрей битов, 
илья иванов, владимир стеклов, 
любомирас лауцявичус

производство: киностудия «Казахфильм» 
им. Ш. Айманова, «мосфильм»
Язык: русский
носитель: 35 мм

Автор сценария: сергей соловьев
Режиссер-постановщик: сергей соловьев
оператор-постановщик: Юрий Клименко
художник-постановщик: марксэн гаухман-свердлов
Композитор: исаак Шварц
в ролях: вячеслав илющенко, Андрей битов, 
илья иванов, владимир стеклов, 
любомирас лауцявичус

production: Kazakhfilm, mosfilm
language: russian
format: 35 mm

Scriptwriter: Sergey Solovyov
director: Sergey Solovyov
dop: yuri Klimenko
production designer: marxen Gaukhman-Sverdlov
Composer: isaak Schwarz
Cast: viacheslav iliushchenko, andrei bitov, ilya ivanov, 
vladimir Steklov, liubomiras lauciavicius
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Юная девушка, истосковавшись по 
яркой и безбедной жизни, связывает 
свою судьбу с крупным бандитским 
«авторитетом». но есть и другая 
жизнь – птичья, полетная, просквозен-
ная ветром и музыкой, жизнь мальчика 
бананана. и две эти жизни трагически 
сталкиваются…

a young girl, yearning for a bright and 
comfortable life, links her fate with a 
gangster authority. but there is also 
another life – that of a bird, of flight, 
touched by wind and music: the life of 
the boy bananan. and two these lives 
clash tragically…

байлыққа қызыққан жас қыз қаланың 
ірі басбұзарымен қатынасқа түседі. со-
нымен қатар бананан деген баланың 
самал жел мен музыкаға толы, ұшқыр 
да арманшыл өмірі бар. осы екі түрлі 
тағдыр қайғылы жағдайда кездеседі...

асса 
асса / ASSA

сссР, 1987, 153 мин.КсРо, 1987, 153 мин. uSSr, 1987, 153 min.
Өндірісі: «мосфильм» киностудиясы, 
«Круг» шығармашылық бірлестігі
тілі: орыс
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторлары: сергей соловьев, 
сергей ливнев, натан Эйдельман
Қоюшы режиссеры: сергей соловьев
Қоюшы операторы: павел лебешев
Қоюшы суретшілері: марксэн гаухман-свердлов, 
тимур новиков, ирина гинно
Композиторы: борис гребенщиков
Рольдерде: сергей бугаев, татьяна друбич, 
станислав говорухин, натан Эйдельман, 
Анатолий сливников

производство: Киностудия «мосфильм», 
творческое объединение «Круг»
Язык: русский
носитель: 35 мм

Авторы сценария: сергей соловьев, сергей ливнев, 
натан Эйдельман
Режиссер-постановщик: сергей соловьев
оператор-постановщик: павел лебешев
художники-постановщики: 
марксэн гаухман-свердлов, тимур новиков, 
ирина гинно
Композитор: борис гребенщиков
в ролях: сергей бугаев, татьяна друбич, 
станислав говорухин, натан Эйдельман, 
Анатолий сливников

production: mosfilm, Creative association Krug
language: russian
format: 35 mm

Scriptwriters: Sergey Solovyov, 
Sergei livnev, natan eidelman
director: Sergey Solovyov
dop: pavel lebeshev
production designers: marksen Gaukhman-Sverdlov, 
timur novikov, irina Ginno
Composer: boris Grebenshchikov
Cast: Sergei bugaev, tatiana drubich, Stanislav 
Govorukhin, natan eidelman, anatoli Slivnikov
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после убийства Крымова Алику при-
говорили к тюремному заключению. 
в тюрьме ей попадает в руки обрывок 
романа «Анна Каренина». по чистой 
случайности в колонию приезжает ре-
жиссер для отбора героинь для одно-
именного фильма, и Алике доверяют 
сыграть одну из ролей. вдобавок Али-
ка и ее дочь одновременно влюбляют-
ся в альтиста белого. в целом, фильм 
раскрывает судьбы людей, 20 лет на-
зад мечтавших изменить свою жизнь.

after murdering Krymov, alika has been 
sentenced to a term in prison, where she 
reads the novel anna Karenina. by pure 
chance a filmmaker comes to the penal 
colony to select a heroine for that very 
same film, and alika is entrusted with the 
part. moreover, alika and her daughter 
simultaneously fall in love with the viola 
player bely. the film unravels the fate of 
those people, who 20 years ago dreamt 
of changing their lives

Крымовтың өлімінен кейін Аликаны 
түрмеге отырғызады. түрмеде оның 
қолына «Анна Каренина» романының 
қиындылары түседі. Күтпеген жерден 
түрмеге осы аттас фильмге кейіпкер-
лер таңдауға режиссер келіп, Аликаға 
бір роль сеніп тапсырылады. Алика 
да, қызы да белый деген музыкантқа 
ғашық болады. фильм 20 жыл бойы 
өмірін өзгертуді аңсаған адамдардың 
тағдырларын ашады.

2-асса-2 
2-асса-2 / 2-ASSA-2

РоссиЯ, 2008, 72 мин.Ресей, 2008, 72 мин. ruSSia, 2008, 72 min.
Өндірісі: соливс
тілі: орыс
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторы: сергей соловьев
Қоюшы режиссеры: сергей соловьев
Қоюшы операторы: Юрий Клименко
Қоюшы суретшісі: галина воловикова 
Композиторлары: игорь Райхельсон, сергей Шнуров, 
Анна друбич
продюсерлері: сергей соловьев, олег урушев
Рольдерде: Александр баширов, сергей Шнуров, 
сергей маковецкий, татьяна друбич, марина орлова

производство: соливс
Язык: русский
носитель: 35 мм

Автор сценария: сергей соловьев
Режиссер-постановщик: сергей соловьев
оператор-постановщик: Юрий Клименко
художник-постановщик: галина воловикова 
Композиторы: игорь Райхельсон, сергей Шнуров, 
Анна друбич
продюсеры: сергей соловьев, олег урушев
в ролях: Александр баширов, сергей Шнуров, 
сергей маковецкий, татьяна друбич, марина орлова

production: Solvis
language: russian
format: 35mm

Scriptwriter: Sergey Solovyov
director: Sergey Solovyov
dop: yuri Klimenko
production designer: Galina volovikova 
Composers: igor raikhelson, 
Sergei Shnurov, anna drubich
producers: Sergey Solovyov, oleg urushev
Cast: alexander bashirov, Sergei Shnurov, 
Sergei makovetsky, tatiana drubich, marina orlova
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қазақ киносының «жаңа толқынына» – 30 жыл  
30-летие казаХскоЙ «новоЙ волны» • the 30th anniversary of the kazakh “neW Wave”

анна карЕнина 
анна каренина 
AnnA kAREnInA 

based on the motifs of leo tolstoy’s 
eponymous novel. anna is Karenin’s 
young and beautiful wife. She meets 
the young and handsome vronsky, who 
is her junior by 20 years. they start an 
affair. now anna is torn between the 
love for vronsky and the marriage with 
Karenin. 

лев толстойдың аталмыш романының 
желісі бойынша түсірілген. Анна 
– Карениннің әдемі, жас әйелі. ол 
өзінен 20 жас кіші жас жігіт врон- 
скийді кездестіреді. олардың арасын-
да сүйіспеншілік сезімі оянады. Анна 
вронскийге деген махаббаты мен Ка-
ренинмен некесі арасында делдал 
күйде қалады.

по мотивам одноименного романа 
льва толстого. Анна – молодая и кра-
сивая жена Каренина. она встречает 
молодого красавца вронского, кото-
рый младше ее на 20 лет. у них на-
чинается роман. теперь Анна разры-
вается между любовью к вронскому и 
браком с Карениным. 

РоссиЯ, 2009, 160 мин.Ресей, 2009, 160 мин. ruSSia, 2009, 160 min.
Өндірісі: «соливс» кинокомпаниясы
тілі: орыс
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторы: сергей соловьев
Қоюшы режиссеры: сергей соловьев
Қоюшы операторлары: сергей Астахов, 
Юрий Клименко
Қоюшы суретшісі: сергей иванов
Композиторы: Анна соловьева
продюсерлері: сергей соловьев, Константин Эрнст, 
олег урушев
Рольдерде: татьяна друбич, олег Янковский, 
Ярослав бойко, Александр Абдулов, 
мария Аниканова

производство: кинокомпания «соливс»
Язык: русский
носитель: 35 мм

Автор сценария: сергей соловьев
Режиссер-постановщик: сергей соловьев
операторы-постановщики: 
сергей Астахов, Юрий Клименко
художник-постановщик: сергей иванов
Композитор: Анна соловьева
продюсеры: сергей соловьев, Константин Эрнст, 
олег урушев
в ролях: татьяна друбич, олег Янковский, 
Ярослав бойко, Александр Абдулов, 
мария Аниканова

production: Solivs
language: russian
format: 35mm

Scriptwriter: Sergey Solovyov
director: Sergey Solovyov
dop: Sergei astakhov, yuri Klimenko
production designer: Sergei ivanov
Composer: anna Solovyova
producers: Sergey Solovyov, 
Konstantin ernst, oleg urushev
Cast: tatiana drubich, oleg yankovsky, yaroslav boiko, 
alexander abdulov, maria anikanova
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корейское кино сегодня
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тЮи
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КоРоль свиней

ConfeSSion

thuy

the thieveS

the KinG of piGS



85euraSia   2014

Развитие южнокорейского кинематогра-
фа с каждым годом привлекает к себе 
все большее внимание со стороны ми-
рового киносообщества. молодые и 
зрелые мастера этой страны неустанно 
создают успешные картины, которые за-
метны не только у себя на родине, но и 
на всевозможных международных кино-
фестивалях. в этом году кинофестиваль 
«евразия» совместно с KofiC (совет 
по продвижению кинематографа Южной 
Кореи) приготовили для зрителей и гос-
тей фестиваля программу «Корейское 
кино сегодня», в которую вошли четыре  
наиболее интересные картины послед-
них нескольких лет. 
откроется программа новым фильмом 
режиссера и сценариста ли до Юна 
«признание». Это история трех лучших 
друзей. мать одного из них владеет не-
легальным залом игровых автоматов. 
устав от работы и постоянных взяток, 
она просит друзей сына организовать 
ограбление и поджог своего заведения, 
чтобы получить страховую выплату и 
покончить с беспокойным бизнесом. но 
продуманный план в реальности приво-
дит к неожиданным результатам. 
также в рамках внеконкурсной програм-
мы будет показана дебютная работа ре-
жиссера Ким джэ хана под названием 
«тюи» – участник мКф в пусане и ду-
баи. в центре сюжета история молодой 
девушки, которая приспосабливается к 
своей новой жизни в Корее. ее муж по-
гиб в аварии, но девушка не верит сло-
вам полицейских и начинает свое рас-
следование. 
Кинокартина «воры» режиссера чой 
дон хуна расскажет о легендарном воре 
макао парке, собирающего блестящую 
команду воров из Кореи и гонконга для 
одной очень сложной операции. на кону 
огромный бриллиант. на пути к цели ге-
роям предстоит пройти через множество 
опасных ситуаций. Кроме того, несмотря 
на то, что все роли в безупречном плане 
преступления четко определены, многие 
из участников расклада не собираются 
довольствоваться своей долей и наме-
реваются умыкнуть весь куш.
завершится программа анимацион-
ной драмой «Король свиней» (участник  
Каннского мКф), повествующей исто-
рию о жестокой борьбе за выживание 
школьников-изгоев с одноклассниками-
садистами, мучающими тех, кто слабее 
их. центральная тема картины – борьба 
одиночки против издевательств и неспра-
ведливости. обиженные одноклассники 
«свиньи» ждут, что кто-то другой решит 
их проблемы, а не они сами. фильм не 
дает надежды, что все наладится, а 
предлагает выбор: сидеть и не высовы-
ваться всю жизнь или постоять за себя.

бүгінгі корЕй киносы
корейское кино сегодня / koREAn cInEmA todAy

оңтүстіккореялық кинематографтың 
дамуына әлемдік қауымдастықтың на-
зары жылдан жылға артып келеді. бұл 
елдің киношеберлері өз елдерінде ғана 
емес, түрлі халықаралық фестиваль-
дарда жүлделерге ие болып келе жатқан 
табысты картиналар жасауда. биылғы 
«еуразия» кинофестивалі KofiC 
ұйымымен біріге отырып (оңтүстік Корея 
кинематографын таныту кеңесі), фес-
тиваль қонақтары мен көрермендеріне 
«бүгінгі корей киносы» атты бағдарлама 
дайындады, оған соңғы жылдардағы ең 
қызықты төрт картина енді. 
бағдарлама режиссер және сценарист 
ли до Юнның «мойындау» фильмімен 
ашылады. бұл – үш достың оқиғасы. 
олардың біреуінің шешесінде заңсыз 
ойын автоматтары залы бар. Жұмыстан 
және пара беруден шаршаған шешесі  
бірде сақтандыру қаржысын алу үшін 
ұлы мен оның достарынан өзінің залын 
тонап, өртеп жіберуін сұрайды. бірақ 
әбден ойластырылған жоспар күтпеген 
нәтижелерге әкеледі. 
сонымен қатар бағдарламаның 
шеңберінде режиссер Ким джэ ханның 
тұңғыш туындысы, пусан мен дубаи 
фестивальдарына қатысқан «тюи» 
фильмі көрсетіледі. сюжет Кореядағы 
жаңа өмірге бейімделуге тырысқан жас 
қыздың оқиғасына құрылған. оның күйеуі 
жол апатынан қайтыс болады, бірақ қыз 
полицияның сөзіне сенбей, өзінің жеке 
тергеуін бастайды. 
чой дон хунның «Ұрылар» фильмі 
өміріндегі ең күрделі операция үшін 
Корея мен гонконгтың ірі ұрыларынан 
жұлдызды топ құрған макао парк деген 
атақты ұры туралы. мақсат – алып брил-
лиантты ұрлау. осы мақсат жолында 
кейіпкерлер көптеген қауіпті жағдайларды 
бастарынан өткізеді. барлық жақтары 
толығымен қарастырылған жоспарлары 
болса да, ұрылардың көпшілігі келіспей, 
әрқайсы өзіне көбірек алып қалу жағын 
ойластырады. 
бағдарлама «Шошқалардың патша-
сы» (Канн хКф қатысушысы) атты 
анимациялық драмамен аяқталады. 
бұл – әлсіз және бұзақы кластастардың 
күресі. Картинаның негізгі тақырыбы 
– қорлық пен әділетсіздікке қарсы 
жалғыздың күресі. ызаланған клас-
тастар – «шошқалар» өздерінің пробле-
маларын басқа біреудің шешуін күтуде. 
фильм «барлығы дұрыс болады» деген 
жалған үміт бермейді, таңдау ұсынады: 
үн-түнсіз, барлығына төзіп отыра беру 
немесе өзің үшін күрес.

every year the development of South-
Korean cinema draws more and more 
attention from the global film community. 
young and mature masters from this country 
indefatigably create successful films, which 
are appreciated not only at home but also 
at every possible international film festival. 
this year, the film festival eurasia, together 
with KofiC (Korean film Council) have 
prepared a program titled “Korean Cinema 
today”, which includes four of the most 
interesting films of the last years. 
the program opens with a new film, 
“Confession”, by director and scriptwriter 
lee do-yun. it is story of three friends. 
the mother of one of them owns an illegal 
slot machine business. tired of work and 
constant bribing, she asks the son’s friends 
to organize a robbery and arson attack on 
her venue so she can claim the insurance 
and finish up with her restless business. 
but the well thought-through plan leads to 
unexpected results. 
also in this non-competition program is 
the debut of director Kim Jae-han entitled 
“thuy”, a participant in pusan and dubai 
iff. in its centre stands the story of a young 
girl who adapts to her new life in Korea. 
When her husband dies in an accident, she 
does not trust the police but begins her own 
investigation. 
the film “thieves” by director Choi dong-
hoon is about the legendary thief macao 
park, who gathers a brilliant team of thieves 
from Korea and hong Kong for a special 
operation. the target is a huge diamond. 
on the way the heroes have to overcome 
some dangerous situations. moreover, 
in spite of the fact that all the roles in the 
faultless criminal plan are precisely mapped 
out, some of the participants are not content 
with their share and want to get the whole 
sum for themselves.
the program concludes with the animation 
drama “King of pigs” (participant in Cannes), 
about the serious struggle for survival of a 
group of schoolboys threatened by their 
sadistic peers, who crush those who are 
weaker. the film’s central theme is the 
struggle of the individual against mockery 
and injustice. the offended “pigs” wait for 
someone to solve their problems. the film 
does not give hope that everything will be 
alright, but offers a choice: to sit and not 
stick out one’s nose all life long, or to stand 
up for oneself.

Бүгінгі кореЙ киносы • кореЙское кино сегоДня • korean cinema today
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ли до юн 
ли до юн 
lEE do-yUn 

ин чул, хюн тэ және мин судың 
балалық шақтан бері достықтары 
үзілмеген. медицина қызметкері хюн 
тэнің әдемі, бірақ мылқау әйелі және 
сүйкімді қызы бар. Алдамшылығы 
бәріне мәлім ин чул сақтандыру аген-
ті болып жұмыс істейді. мин судың 
кішігірім бизнесі бар және өзінің жақсы 
достары мен отбасына толығымен 
сенеді. бірде заңсыз ойын галереясы 
бар хюн тэнің шешесі сақтандыру 
қаржысын алу үшін ин чулдан га-
лереяны тонауды сұрайды. ин чул 
барлығының игілігі үшін келіседі...

мойындау
признание / confESSIon

оңтҮстіК КоРеЯ, 2014, 114 мин.
Өндірісі: opuS piCtureS
тілі: корей, ағылшын субтитрларымен
тасығыш: 2.35:1 (dCp)

сценарийдің авторы: ли до Юн
Қоюшы режиссеры: ли до Юн
Қоюшы операторы: Ю Ёк
Қоюшы суретшісі: ли бон хван
Композиторы: стив м. чхве
продюсері: ли тхэ хун
Рольдерде: чи сонг, чу ди хун, и Кван су

«біз саяхатшылармыз» және «Көршілер» атты қысқа мет-
ражды фильмдерінде адамдар қарым-қатынасындағы ішкі 
психологиялық тартыстарды тамаша көрсеткені үшін пусан 
халықаралық қысқа метражды фильмдер фестивалінде 
және «mise-en-scene» қысқа метражды фильмдер фести-
валінде жүлделер алды. 

получил признание за блестящее изображение внутренних 
психологических конфликтов в человеческих отношениях, 
продемонстрированных в его короткометражных фильмах 
«мы, туристы» и «соседи», за которые получил премии на 
23-м международном фестивале короткометражных филь-
мом в пусане (2006) и на 7-м фестивале короткометражных 
фильмов «mise-en-scene».

received acclaim and recognition for brilliantly depicting the inner 
psychological conflicts in human relationships through his short 
films, “We. trippers” and “neighbor”, for which he received awards 
at the busan international Short film festival in 2006 and the 
Korean Short film festival “mise-en-Scene”.

тҮсіРген фильмдеРі

2014 мойындау
2007 Көрші (қ/м)
2006 біз саяхатшылармыз (қ/м)

фильмогРАфиЯ

2014 признание
2007 сосед (к/м)
2006 мы, туристы (к/м)

filmoGraphy

2014 Confession
2007 neighbor (short)
2006 We. trippers (short)

лучшие друзья детства, ин чул, хюн 
тэ и мин су, все еще поддерживают 
связи. медработник хюн тэ женат 
на красивой, но немой жене и имеет 
прекрасную дочь. известный жулик 
ин чул работает страховым агентом. 
мин су управляет малым бизнесом и 
полагается на своих хороших друзей, 
как на членов семьи. однажды мать 
хюн тэ, которая владеет незаконной 
игорной галереей, просит ин чул ог-
рабить ее, чтобы получить страховку. 
ин чхоль решает сделать это для все-
общего блага...

ЮЖнАЯ КоРеЯ, 2014, 114 мин.
производство: opuS piCtureS
Язык: корейский с английскими субтитрами
формат: 2.35:1 (dCp)

Автор сценария: ли до Юн
Режиссер-постановщик: ли до Юн
оператор-постановщик: Ю Ёк
художник-постановщик: ли бон хван
Композитор: стив м. чхве
продюсер: ли тхэ хун
в ролях: чи сонг, чу ди хун, и Кван су

Childhood friends in-chul, hyun-tae, and 
min-soo still maintain their strong ties. 
hyun-tae, a paramedic, is married to a 
beautiful but mute wife and has a lovely 
daughter. in-chul works as an insurance 
agent and is known to be a hustler. min-
soo runs a small business and relies 
on his two good friends like family. one 
day, hyun-tae’s mother, who owns an 
illegal gambling arcade, asks in-chul to 
rob her business to get the insurance 
settlement. in-chul decides to take action 
for everyone’s happiness...

South Korea, 2014, 114 min.
production: opuS piCtureS
language: Korean. Subtitles: english
format: 2.35:1 (dCp)

Scriptwriter: lee do-yun
director: lee do-yun
dop: yu eok
production designer: lee bong-hwan
Composer: Steve m. Choe
producer: lee tae hun
Cast: Ji Sung, Ju Ji-hoon, lee Kwang-soo
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тюи
тюи / tHUy

a foreigner in the small island village, it is 
difficult for thuy to live through and mourn 
her husband. She is a vietnamese who 
married a Korean for money. even though 
she came to Korea without knowing her 
husband, she tries to be sincere to him 
and her parents-in-law. With good love and 
care from his family, thuy slowly adapts to 
the foreign country. one day her husband 
suddenly disappears; he is found dead as 
a result of a motorcycle accident. but thuy 
gets suspicious of the accident, because 
her handicapped husband cannot ride a 
motorcycle. While searching for the reason 
of his death, she is threatened by a neighbor 
patrol to stay out of this. 

Шетелдік әйел ауыр сынақтардан өтуге 
мәжбүр – оңтүстік Кореяның аралдағы 
кішкене ғана ауылында күйеуінен ай-
рылады. тюи – вьетнамнан жақсы өмір 
іздеп келіп, корей жігітіне тұрмысқа 
шыққан кедей қыз. ол күйеуін алғаш рет 
тек Кореяға келгеннен кейін ғана көреді. 
сонда да ол күйеуін де, оның ата-анасын 
да шын ниетімен жақсы көруге тырыса-
ды, олар да қызға қамқорлық көрсетіп, 
бөтен елдегі өмірге тезірек бейімделуіне 
көмектеседі. бірде оның күйеуі жоғалып 
кетеді. Кейін оның мотоциклден аудары-
лып қайтыс болғанын естиді. бірақ тюи 
оны өлтірді деп есептейді, себебі, оның 
күйеуі мүгедек, көлік жүргізе алмайды. 
Көршілері тюидің тергеуіне кедергі кел-
тіруге тырысады.

иностранке приходится пройти через 
тяжкие испытания – пережить и оплакать 
мужа в небольшой островной деревне в 
Южной Корее. тюи – бедная девушка из 
вьетнама, которая вышла замуж по рас-
чету за корейца. она впервые увидела 
своего мужа только приехав в Корею. 
тем не менее, она пытается искренне 
полюбить мужа и его родителей, кото-
рые своей ответной любовью и заботой 
помогают ей адаптироваться к жизни в 
чужой стране. однажды ее муж исчеза-
ет. его находят погибшим в результате 
аварии на мотоцикле. но тюи считает, 
что его убили, ведь ее муж – инвалид, 
и не умел водить мотоцикл. тем време-
нем, соседи пытаются помешать ее рас-
следованию. 

джэ Хан 
ким 
джэ хан ким 
kIm JAE-HAn

пусан қаласындағы өнер колледжін бітірген соң ол 10 жыл 
театрда жұмыс істейді. 2001 жылы жастарға арналған визу-
алды өнер мектебін құрып, актерлық шеберлік пен визуалды 
өнерден дәріс береді. 2011 жылы «момын» биографиялық 
фильмін бастайды. бұл оның шағын бюджетпен түсірген, 
толық аяқталмаған тұңғыш картинасы болды. «тюи» – Кимнің 
екінші картинасы. 

после окончания колледжа искусств в г. пусан, 10 лет ра-
ботал в театре. в 2001 году основал школу визуальных ис-
кусств для молодежи, в которой преподавал актерское мас-
терство и визуальные искусства. в 2011 году начал работу 
над биографическим фильмом «тихоня». Это был его пер-
вый, незаконченный, игровой фильм, снятый с минимальным 
бюджетом. «тюи» – вторая работа Кима, которую ему уда-
лось завершить.

Graduated from busan arts College and worked for theatre for 
ten years. in 2001 he established a visual arts school for young 
people and has taught performance and visual arts there. he 
started making a biographical film, a Silent man (2011), but his 
first feature remains unfinished, shot on a very low budget. thuy 
(2013) is his second feature and the first that he completed.

ЮЖнАЯ КоРеЯ, 2013, 108 мин.оңтҮстіК КоРеЯ, 2013, 108 мин. Korea, 2013, 108 min.
Өндірісі: madeinfilm
тілі: корей, ағылшын субтитрларымен
тасығыш: hd

сценарийдің авторы: джэ хан Ким 
Қоюшы режиссеры: джэ хан Ким
Қоюшы операторы: сунг тай Ким
Қоюшы суретшілері: ду Ян джанг, хьён иль чой 
Композиторы: джун сик банг
продюсері: ми джьенг сьёль
Рольдерде: лан нгок дуонг, сьён хо ча, гье нам мьёнг 

производство: madeinfilm
Язык: корейский с английскими субтитрами
формат: hd

Автор сценария: джэ хан Ким 
Режиссер-постановщик: джэ хан Ким
оператор-постановщик: сунг тай Ким
художники-постановщики: ду Ян джанг, хьён иль чой 
Композитор: джун сик банг
продюсер: ми джьенг сьёль
в ролях: лан нгок дуонг, сьён хо ча, гье нам мьёнг

production: madeinfilm
language: Korean. Subtitles: english
format: hd

Scriptwriter: Kim Jae-han
director: Kim Jae-han
dop: Kim Sung-tai
production designers: Jang doo-young, Choi hyeon-il
Composer: bang Jun-seok
producer: Seol mi-jeong
Cast: duong lan ngoc, Cha Seung-ho, myoung Gye-nam

тҮсіРген фильмдеРі

2013 тюи

фильмогРАфиЯ

2013 тюи

filmoGraphy

2013 thuy
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неизвестный вор макао парк собирает 
лучших воров из Кореи и гонконга на 
свое последнее дело: алмаз стоимостью 
$20 миллионов, известный как «слеза 
солнца», хранящийся в охраняемом ка-
зино в макао. но его план принимает не-
ожиданный оборот, когда корейский ли-
дер попей приводит пепси, его бывшую 
любовь. Работая вместе над планом 
кражи легендарного алмаза, у каждо-
го появляются свои идеи, как нарушить 
план и присвоить алмаз себе. не говоря 
никому, макао парк, в свою очередь, так-
же имеет собственный план. Кто в конце 
получит алмаз и увидит рассвет следую-
щего дня?

the infamous thief macao park brings 
together the best thieves from Korea and 
hong Kong for his last job: the $20 million 
diamond known as ‘tear of the Sun’, kept 
safely in a macao casino. but his plan 
takes an unexpected turn when Korean 
leader popeye brings pepsi, his old flame. 
While working together to steal this fabled 
diamond, they all have their own agendas 
to derail the plan and keep the diamond for 
themselves. unbeknownst to them, macao 
park, too, has plans for everyone in the 
team. Who will end up with the diamond 
and live to see another day?

макао парк деген бір белгісіз ұры өзінің 
ең соңғы ісін атқару үшін Корея мен 
гонконгтың ең мықты ұрыларын жи-
найды. мақсат – макаодағы казинода 
сақталып тұрған «Күннің көз жасы» де-
ген атпен белгілі, құны $20 миллион 
тұратын алмасты ұрлау. бірақ корей 
ұрысы попейдің оның бұрынғы сүйіктісі 
пепсиді әкелуі көп нәрсені өзгертіп жібе-
реді. бірге жұмыс істей жүріп, ұрылардың 
әрқайсы атышулы алмасқа қалай қол 
жеткізу жағын ойластыра бастайды. ма-
као парктің де өз ойлағаны бар. соңында 
алмас кімге бұйырады және ертеңге 
дейін кім тірі қалады екен? 

Ұрылар
воры / tHE tHIEvES

ЮЖнАЯ КоРеЯ, 2012, 135 мин.оңтҮстіК КоРеЯ, 2012, 135 мин. South Korea, 2012, 135 min.
Өндірісі: Caper film
тілі: корей, ағылшын субтитрларымен
тасығыш: dCp

сценарийдің авторлары: дон хун чой, ли Ки чеол
Қоюшы режиссеры: дон хун чой
Қоюшы операторы: чой йон-хван
Қоюшы суретшісі: ли ха-джун
Композиторы: чан Ён гю далпалан
продюсері: Ан су хён
Рольдерде: Ким Юн сок, Ким хе су, и чон чже, 
джианна чон, симон Ям, Ким хе сук, о даль су, 
Ким су хён, дерек тсанг и и син чже

производство: Caper film
Язык: корейский с английскими субтитрами
формат: dCp

Авторы сценария: донг хун чой, ли Ки-чеол
Режиссер-постановщик: донг хун чой
оператор-постановщик: чой йон-хван
художник-постановщик: ли ха-джун
Композитор: чан Ён гю далпалан
продюсер: Ан су хён
в ролях: Ким Юн сок, Ким хе су, и чон чже, 
джианна чон, симон Ям, Ким хе сук, о даль су, 
Ким су хён, дерек тсанг и и син чже

production: Caper film
language: Korean. Subtitles: english
format: dCp

Scriptwriters: Choi dong-hoon, lee Ki-cheol
director: Choi dong-hoon
dop: Choi young-hwan
production designer: lee ha-jun
Composer: Jang young-gyu dalpalan
producer: ahn Soo-hyun
Cast: Kim yun-seok, Kim hye-soo, lee Jung-jae, 
Gianna Jun, Simon yam, Kim hae-sook, oh dal-soo, 
Kim Soo-hyun, derek tsang and lee Sinje

дон Хун 
чой 
донг хун чой 
cHoI dong-Hoon 

екі жыл сценарийін жазып, «Үлкен алаяқтық» атты тұңғыш 
фильмін түсіреді. фильмді сыншылар бағалап, көрерменнің 
де көңілінен шығып, кинотеатр көрсетілімдерінен де үлкен 
пайда тапты. оның хео Янг-мэнның комикстері негізінде 
түсірген екінші «тазза. ірі ойыншылар» атты фильмі 2006 
жылы кинотеатр көрсетілімдері жағынан үшінші орынға ие 
болды. ол 2009 жылы корей халқының «вучи» классикалық 
романын экранға шығарды, сөйтіп, 500 жыл бұрынғы бұрама 
хатпен ұсталған кейіпкерді біздің заманымызға әкеледі. 

после двух лет работы над сценарием, дебютировал с филь-
мом «большая Афера». фильм был оценен критиками, поко-
рил сердца зрителей и собрал большие кассовые сборы. его 
второй фильм «тазза: Крупные игроки», снятый по комиксам 
хео Янг-мэн, стал третьим по кассовым сборам в 2006 году. 
в 2009 экранизировал классический корейский роман «вучи» 
о герое, который был пойман в ловушку в свитке на 500 лет, 
перенося этого старинного персонажа в современный мир.

he debuted with The Big Swindle in 2004 after working on the 
screenplay for two years. Choi’s debut film was a critical darling, 
and won the hearts of the box office as well. his second film, Tazza: 
The High Rollers, which was based on heo young-man’s comics 
book, was the third highest grossing film in 2006. in 2009 Choi 
adapted the classic Korean novel with Woochi about a character 
who is trapped inside a scroll for 500 years, thereby transforming 
this vintage character into a modern-day hero. 

тҮсіРген фильмдеРі

2012 Ұрылар
2009 вучи 
2006 тазза: ірі ойыншылар
2004 Үлкен алаяқтық

фильмогРАфиЯ

2012 воры
2009 вучи 
2006 тазза: Крупные игроки
2004 большая Афера

filmoGraphy

2012 the thieves
2009 Woochi 
2006 tazza: the high rollers 
2004 the big Swindle



89euraSia   2014

Бүгінгі кореЙ киносы • кореЙское кино сегоДня • korean cinema today

шошқалар 
патшасы
король свиней
tHE kIng of pIgS

after murdering his wife, hwang Kyung-min, 
a businessman on the verge of bankruptcy, 
finds an old classmate, Jung Jong-suk, 
whom he hasn’t seen for fifteen years. 
during a reunion dinner they remember 
their school days, and hide their present 
situations. back then, there were social 
distinctions amongst students. a group of 
students who were particularly cruel, rich 
and more successful were called ‘the dogs’; 
they exercised a reign of terror by hazing 
and bullying the weaker students, ‘the pigs’. 
Jong-suk and Kyung-min couldn’t stand up 
to the ‘dogs’. When Kim Chul, one of their 
mates, stood up against them, he became 
their last hope to end the circle of fear. 
fifteen years later, he remains a hero. but 
behind his figure stands a murky story of 
their bond. 

әйелін өлтіргеннен кейін хван гён мин 
(банкротқа ұшырау алдында тұрған 
іскер) он бес жылдан бері көрмеген 
бұрынғы кластасы чон чжонг сукті кез-
дестіреді. Кешкі асты бірге ішіп отырып, 
екеуі бұрынғы балалық шақтарын еске 
түсіріп, бірақ бүгінгі күнгі жағдайлары ту-
ралы тіл қатпайды. ерекше қатыгез, бай 
да табысты оқушылардың тобын «ит-
тер» деп атаған. иттер әлсіз балаларды, 
яғни, «шошқаларды» қорқытып, үркітіп, 
күн көрсетпейді. чжонг сук пен гён мин 
жәбірлеушілеріне қарсы тұра алмаған. 
олардың Ким чхоль деген кластасы 
«иттерге» қарсы шығып, достарының 
көңілінде үміт отын ұялатады. он бес 
жылдан кейін ол батыр атанады. бірақ 
бұл адамның артында бір сыр бар, кейіп-
керлер соны естеріне түсіреді.

после убийства своей жены, хван гён 
мин, бизнесмен на грани банкротства, 
встречает своего бывшего одноклассни-
ка, чон чжонг сук, которого не видел 
пятнадцать лет. во время совместного 
ужина они вспоминают школьные дни, 
скрывая, в какой ситуации находятся 
сейчас. во время их учебы среди сту-
дентов существовали социальные раз-
личия. группу особенно жестоких, более 
богатых и успешных студентов называли 
«собаки». они терроризировали и запу-
гивали более слабых студентов – «сви-
ней». чжонг сук и гён мин не могли дать 
отпор обидчикам. их одноклассник Ким 
чхоль восстает против «собак» и стано-
вится последней надеждой друзей вы-
рваться из круга страха. пятнадцать лет 
спустя он остается героем. но за этим 
человеком кроется история, которую 
вспоминают герои фильма.

Ён сан Хо
Ён сан хо
yEon SAng-Ho

1978 жылы сеулде туған. санмюнг университетінің кескінде-
ме факультетін бітірген.

Родился в 1978 в сеуле. окончил университет санмюнг, фа-
культет живописи.

born in 1978 in Seoul. Graduated from Sangmyung university, 
dept of painting.

ЮЖнАЯ КоРеЯ, 2011, 97 мин.оңтҮстіК КоРеЯ, 2011, 97 мин. South Korea, 2011, 97 min.
Өндірісі: the King of pigs production Committee /
Studio dadashow
тілі: корей
тасығыш: dCp

сценарийдің авторы: Ён сан хо 
Қоюшы режиссеры: Ён сан хо
Қоюшы операторы: чо Ён гак
Композиторы: еом бин (mf-ars)
продюсері: чо Ён гак
Рольдерде: Ян ик чун, о чжон се, Ким хе на, 
пак хи бон, Ким Котпи

производство: the King of pigs production 
Committee / Studio dadashow
Язык: корейский
формат: dCp

Автор сценария: Ён сан хо 
Режиссер-постановщик: Ён сан хо
оператор-постановщик: чо Ён гак
Композитор: еом бин (mf-ars)
продюсер: чо Ён гак
в ролях: Ян ик чун, о чжон се, Ким хе на, 
пак хи бон, Ким Котпи

production: the King of pigs production Committee / 
Studio dadashow
language: Korean
format: dCp

Scriptwriter: yeon Sang-ho
director: yeon Sang-ho
dop: Cho young-kag
Composer: eom been (mf-ars)
producer: Cho young-kag
Cast: yang ik-june, oh Jeong-se, Kim hye-na, 
park hee-von, Kim Kkobbi

тҮсіРген фильмдеРі

2013 Жасанды бұйым
2012 терезе (қ/м)
2011 Шошқалар патшасы 
2008  махаббат – бұл анаша
2006 тозақ (Өмірдің екі түрі)
2003 тозақ (қ/м)
2000 д күні (қ/м)

фильмогРАфиЯ

2013 подделка
2012 окно (к/м)
2011 Король свиней 
2008  любовь – это протеин
2006 Ад (два вида жизни)
2003 Ад (к/м)
2000 день д (к/м)

filmoGraphy

2013 fake
2012 Window
2011 the King of pigs
2008  love is a protein
2006 the hell (two Kinds of life)
2003 the hell (short) 
2000 d-day (short) 
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Конкурстан тыс «ерекше оқиға» бағдарламасы «еуразия» кинофестивалінің 
жарасымды дәстүріне айналды. Жыл сайын фестивальдың құрметті 
қонақтары мен халықаралық конкурстың қазылар алқасының мүшелері 
өздері қатысқан танымал картиналарымен келеді. биылғы бағдарлама 
көрермендерді қызықты төрт картинамен қуантады. 

олардың бірі заманымыздың ең беделді киносыншыларының бірі тодд мак-
картни өзінің «пьер Риссьен: Кино Адамы» атты деректі фильмінде әлемдік 
кинематографтың ең жұмбақ тұлғасына деген өзінің жеке көзқарасын біл-
діреді. фестиваль қайраткері және сыншы Риссьен 1970-жылдары Канн 
фестиваліне азиялық киноның алуантүрлілігін танытуымен белгілі болды. 
оның арқасында әлем көрермені хоу сяосянь, Эдвард Янг, чэнь Кайгэ, 
чжан имоу, у.вэй сияқты көптеген азиялық кино шеберлерін таныды. Рис-
сьен бүкіл ғұмырын жаңа дарындар іздеуге арнады. сонымен қатар ол әлем 
жұртшылығына Роберт олтмен, фрэнсис форд Коппола, джон бурмен, 
мартин скорсезе, боб Райфельсен, милош форман, Квентин тарантино, 
Клинт иствуд, джейн Кэмпион және тағы да көптеген жұлдызды режиссер-
ларды ашты. Көрермен биылғы «еуразия» фестивалінің құрметті қонағы 
Риссьеннің шығармашылығы туралы тодд маккартнидың аталмыш карти-
насы арқылы таныса алады. 

Атақты корей режиссеры им Квон тэктің «ғибадат ет!» фильмін фестиваль 
көрермендеріне фильмнің бас кейіпкерін сомдаған және осы ролі үшін xvi 
москва халықаралық кинофестивалінің «Үздік әйел ролі» жүлдесіне ие 
болған азия киносының жұлдызы, актриса Кан су-ен ұсынады. 

фестивальдың қазылар алқасының мүшелері германияның белді 
режиссерларының бірі Андреас дрезен мен корей режиссеры, сценарист 
және жазушы ли чхан-донның фестивальға әкелген туындылары да аса 
қызықты. 

Андреас дрезеннің кино мен телетуындылары көптеген жүлделерге ие 
болған. оның «ерекше уақиға» бағдарламасында көрсетілетін атақты «Жол 
үсті» гриль-бары» трагикомедиясы шынай өмір ақиқаты мен тағдырдың 
қарапайым, күрделі, және оның болжап болмайтын сәттері туралы 
әңгімелейді.

Корей режиссеры ли чхан-енның картиналарының ішінен «ерекше уақиға» 
бағдарламасына аса терең туындысы «поэзия» фильмі таңдалынды. бұл 
фильм Канн кинофестивалінің негізгі конкурсына қатысып, үздік сценарий 
үшін және қазылар алқасының жүлдесін жеңіп алған. 

ЕрЕкшЕ оқиҒа
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внеконкурсная программа «особое событие» стала для кинофестиваля 
«евразия» доброй традицией. ежегодно почетные гости и члены жюри 
международного конкурса приезжают на фестиваль с наиболее знаковы-
ми и интересными картинами, в которых они принимали непосредственное 
участие. в нынешнем году программа «особое событие» порадует зрителя 
четырьмя фильмами.

так, например, один из самых влиятельных кинокритиков современности 
тодд маккарти в своем документальном фильме «пьер Риссьен: человек 
Кино» представил свой собственный взгляд на одну из самых загадочных 
фигур мирового кинематографа. фестивальный деятель и критик Риссьен 
прославился тем, что в 70-х годах представил азиатское кино во всем его 
многообразии на Каннском кинофестивале. благодаря его стараниям мир 
узнал такие имена, как хоу сяосянь, Эдвард Янг, чэнь Кайгэ, чжан имоу, 
у вэй и многих других. всю свою жизнь Риссьен посвятил поиску новых 
талантов. он открыл мировому киносообществу таких выдающихся кине-
матографистов, как Роберт олтмен, фрэнсис форд Коппола, джон бурмен, 
мартин скорсезе, боб Райфельсон, милош форман, Квентин тарантино, 
Клинт иствуд, джейн Кэмпион и многих других. в этом году Риссьен пригла-
шен на кинофестиваль «евразия» в качестве почетного гостя, и зрителям 
выпадает возможность познакомиться с деятельностью этого выдающегося 
кинематографиста благодаря картине тодда маккарти.

фильм «вознесись!» легендарного корейского режиссера им Квон тэка 
представит казахстанской публике одна из наиболее ярких актрис азиатско-
го кино Кан су-ён, сыгравшая в фильме главную роль и удостоенная за эту 
работу награды «за лучшую женскую роль» на 16-м московском междуна-
родном кинофестивале в 1989 году. 

не менее интересные работы представят члены международного жюри 10-
го мКф «евразия» Андреас дрезен и ли чхан-дон. 

Андреас дрезен – один из ведущих режиссеров германии, удостоенный 
многочисленных премий за фильмы, снятые для кино и телевидения. его 
знаменитая трагикомедия «гриль-бар «на полпути», которая будет показа-
на в рамках «особого события», рассказывает о жизни во всей ее реаль-
ности, простоте, сложности и непредсказуемости. фильм был показан на 
берлинском фестивале в 2002 году, имел большой успех и был удостоен 
гран-при жюри. 

из фильмов корейского режиссера, сценариста и писателя ли чхан-дона 
для «особого события» был выбран необыкновенно глубокий фильм «поэ-
зия» (2010), который принимал участие в основном конкурсе Каннского ки-
нофестиваля и получил приз за лучший сценарий и приз жюри. 

осоБое соБытие
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the non-competition program “Special event” has become a nice tradition for the 
eurasia film festival. every year, guests of honour and judges of the international 
competition come to the festival with the significant and interesting films in 
which they have taken an active part. in this year’s “Special event” program, the 
audience will be presented with four films.

thus, for example, one of the most influential film critics of the present, todd 
mcCarthy, will present his documentary film “man of Cinema: pierre rissient”, 
in which he offers his own view on one of the most mysterious figures of world 
cinema. the festival figure and critic rissient has become famous for presenting 
asian cinema in its all variety at the Cannes film festival in the 1970s. thanks 
to his diligence, the world learnt of such directors as hou hsiao hsien, edward 
yang, Chen Kaige, zhang yimou, u Wei and many others. rissient devoted 
his whole life to the search of new talent. he discovered for the world film-
community such outstanding cinematographers as robert altman, francis ford 
Coppola, John boorman, martin Scorsese, bob rafelson, miloš forman, quentin 
tarantino, Clint eastwood, Jane Campion and many others. this year, rissient 
has been invited to eurasia film festival as a guest of honour, and the spectators 
have the opportunity to acquaint themselves with the work of this outstanding 
cinematographer – thanks to todd mcCarthy’s film.

the film “Come Come Come upwards!” by the legendary Korean director Kwon-
taek im will be presented to Kazakh audiences by one of the finest actresses of 
asian cinema, Soo-yeon Kang, who played the lead role and received the best 
actress award at the moscow iff in 1989. 

no less interesting works are presented by other members of the international 
jury of the 10th iff eurasia, andreas dresen and Chang dong lee. 

dresen is one of the leading German directors, who has received numerous 
prizes for his films made for the big and small screen. his well-known tragicomedy 
“Grill point”, which will be shown within the framework of the “Special event”, 
tells about life in its reality, simplicity, complexity and unpredictability. the film 
has been shown at the berlin iff in 2002 and was a huge success, receiving the 
Grand Jury prize. 

from the Korean director, scriptwriter and writer Chang-dong lee’s work, the 
“Special event” program has chosen the unusually deep film “poetry” (2010), 
which received a prize for best Script and the Jury prize at Cannes.

SpEcIAl EvEnt

ерекше оқиға • осоБое соБытие • special event
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Ғибадат Ет!
вознесись!
comE, comE, comE UpWARdS! 

the schoolgirl Sun-nyog suffers from 
deprivations and pain. her father, a 
buddhist monk, has left the family. the 
mother has completely forgotten about 
her daughter. the mother’s lover rapes 
her. the next occasion for grief is the 
parting with hong-Chong. that is the 
essence of the world, which deprives the 
girl of her soul. once during winter Sun-
nyog goes to the dok-am temple. there 
she studies buddhism and devotes 
herself to become a nun. So Sun-nyog 
begins a new life.

мектеп оқушысы сун нё жоқшылық 
пен аурудың азабын тартады. әкесі 
будда монахы, отбасын тастап кеткен. 
Шешесінің қызымен тіпті шаруасы жоқ. 
Шешесінің ашынасы қызды зорлап, 
жәбірлейді. оған қоса хен чжонмен 
айрылысуы қыздың жанына тіпті ба-
тады. тәні мен жаны жараланған қыз 
қыстың бір күнінде док Ам храмына 
келеді. ол мұнда буддизмді зерттеп, 
таниды, оны монах әйелдер қатарына 
алады. сөйтіп сун нёнің жаңа өмірі 
басталады. 

Школьница сун нё страдает от лише-
ний и боли. отец, буддистский монах, 
оставил семью. мать совсем поза-
была о дочери. любовник матери из-
насиловал ее. очередной повод для 
печали – расставание с хён чжоном. 
в этом сущность мира, лишающая 
девушку души. в один из зимних дней 
сун нё приходит в храм док Ам. она 
изучает там буддизм, и ее посвящают 
в монахини. так у сун нё начинается 
новая жизнь.

ЮЖнАЯ КоРеЯ, 1989, 134 мин.оңтҮстіК КоРеЯ, 1989, 134 мин. South Korea, 1989, 134 мин.
Өндірісі: taehung pictures
тілі: корей
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторы: сон вон хань 
Қоюшы режиссеры: им Квон тхэк 
Қоюшы операторы: чжун мo Kу 
Композиторы: чжон Киль Ким 
продюсері: тхэ вон ли
Рольдерде: Канг су ен, енг ми джин, ин чон Ю, 
му сон чжон

производство: taehung pictures
Язык: корейский
носитель: 35 мм

Авторы сценария: сон вон хань 
Режиссер-постановщик: им Квон тхэк 
оператор-постановщик: чжун мo Kу 
Композитор: чжон Киль Ким 
продюсеры: тхэ вон ли
в ролях: Канг су ен, енг ми джин, ин чон Ю, 
му сон чжон

production: taehung pictures
language: Korean
format: 35 mm

Scriptwriter: Sung-won han
director: Kwon-taek im
dop: Jung-mo Ku
Composer: Jeong-kil Kim
producers: tae-won lee
Cast: Soo-yeon Kang, yeong-mi Jin, in-chon yu, 
mu-song Jeon

им квон 
тХэк 
им квон тхэк
Im kWon-tAEk

1969 жылы туған. Корей кинематографының классигі және 
танымал көшбасшысы. «от реңктері» драмасы үшін Канн 
кинофестивалінің «Үздік режиссура жүлдесін» алған. 1960 
жылдары бұқаралық коммерциялық кинематографқа бет 
бұрып, им Квон тхэк мұнда да мелодрама, тарихи атыс-ша-
быс және гангстерлік кино жанрларында жетістіктерге жетті. 
бүгінгі таңда оның қоржынында 100-ден аса коммерциялық 
фильмдер бар. 

Родился в 1969 году. Классик и признанный лидер корей-
ского кинематографа. обладатель «приза за лучшую режис-
суру» Каннского кинофестиваля за драму «Штрихи огня». 
оказавшись в русле массового коммерческого кинематогра-
фа в 1960-х, им Квон тхэк преуспел в освоении его главных 
жанров: мелодрамы, исторического боевика и гангстерского 
кино. на сегодняшний день на его счету более 100 успешных 
коммерческих фильмов.

born in 1969. Classic and recognized leader of Korean cinema. 
Winner of the prize for best direction at the Cannes film festival for 
the drama painted fire. in the midst of mass commercial cinema 
in the 1960s, Kwon-taek has succeeded in assimilating its main 
genres: melodramas, historical action film and gangster movie. he 
has made over 100 successful commercial films.

тҮсіРген фильмдеРі

2014 make up
2011 толысқан ай шуағы 
2007 Жылдар өте 
2004 ит тірлік 
2002 от реңктері 
2000 чхунхян туралы әңгімелер
1997 Құлау
1996 фестиваль 
1994 Шығыс-Корей таулары 
1993 сопьёндже 

фильмогРАфиЯ

2014 make up
2011 возвышающийся лунный свет
2007 годы спустя 
2004 собачья жизнь 
2002 Штрихи огня 
2000 сказание о чхунхян 
1997 падение 
1996 фестиваль 
1994 восточно-Корейские горы 
1993 сопьёндже 

filmoGraphy

2014 make up
2011 hanji
2007 beyond the years
2004 low life
2002 painted fire
2000 Chunhyang
1997 downfall
1996 festival
1994 the taebaek mountains
1993 Seopyeonje
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кино адамы:  
пьЕр риссьЕн
человек кино: пьер риссьен
mAn of cInEmA: pIERRE RISSIEnt

тодд
маккарти 
тодд маккарти
todd mccARtHy

тодд макКарти – әлемнің әң беделді киносыншыларының 
бірі, сценарист, режиссер. ол variety компаниясында 31 жыл 
бойы бас киносыншы болып жұмыс істеді, ал 2010 жылдан 
бері the hollywood reporter компаниясының бас сыншысы 
болып табылады. 

тодд макКарти – один из самых влиятельных кинокритиков 
в мире, сценарист, режиссер. он работал как главный кино-
критик в variety на протяжении 31 года, а с 2010 года стал 
главным критиком the hollywood reporter.

todd mcCarthy is one of the most influential film critics in the 
world, and also a scriptwriter and director. he has worked as chief 
film critic for variety for 31 years, and since 2010 is the chief critic 
for The Hollywood Reporter.

тҮсіРген фильмдеРі

2007 пьер Риссьен: Кино Адамы (дер.)
1999 голливуд мәңгі-бақи (дер.)
1995 Клаудия дженнингс (дер.)
1992 Жарық елесі (дер.) 

фильмогРАфиЯ

2007 человек Кино: пьер Риссьен (док.)
1999 голливуд навсегда (док.)
1995 Клаудия дженнингс (док.)
1992 видение света (док.)

filmoGraphy

2007 pierre rissient: man of Cinema (doc.)
1999 forever hollywood (doc.)
1995 Claudia Jennings (doc.)
1992 visions of light (doc.)

everybody knows pierre rissient, but 
nobody knows what he does. Such 
are the words that open the film Pierre 
Rissient: Man of Cinema. “everybody” 
here is: cinematographers, film critics, 
organizers of film festivals and all those 
people who make up the circle of the 
international film elite. different directors, 
among them Jane Campion, Joseph 
losey, hsiao-hsien hou, Clint eastwood 
and others are grateful to pierre for 
his protection and support of their first 
works.

пьер Риссьенді бәрі білгенімен, оның 
не істейтінін ешкім білмейді. «пьер 
Риссьен: Кино Адамы» фильмі осы 
сөздермен басталады. «бәрі» деп 
отырған адамдарымыздың қатарына ки-
нематографистер, киносыншылар, ки-
нофестивальды ұйымдастырушылар 
және халықаралық кино зиялыларын 
құрайтын адамдардың барлығы кіреді. 
джейн Кэмпион, джозеф лоузи, хоу 
сяо-сеня, Клинт иствуд сияқты ре-
жиссерлар пьерге өздерінің алғашқы 
туындыларын қолдап, қорғағаны үшін 
риза.

все знают пьера Риссьена, но никто 
не знает, что он делает. такими слова-
ми открывается фильм «пьер Риссьен: 
человек Кино». «все» в данном слу-
чае – это кинематографисты, кинокри-
тики, организаторы кинофестивалей и 
все те люди, который составляют круг 
международной киноинтеллигенции. 
Разные режиссеры, среди которых 
джейн Кэмпион, джозеф лоузи, хоу 
сяо-сеня, Клинт иствуд и другие бла-
годарны пьеру за защиту и поддержку 
их первых творений.

сША, 2007, 110 мин.АҚШ, 2007, 110 мин.

Өндірісі: deepfocus productions inc.
тілі: ағылшын, француз
тасығыш: dCp

сценарийдің авторы: тод макКарти 
Қоюшы режиссеры: тод макКарти 
Қоюшы операторлары: тод макКарти, гари грэйвер, 
Аббас Киаростами 
продюсері: тод макКарти 
Рольдерде: джейн Кэмпион, Клинт иствуд, 
сидни поллак, оливер стоун, Квентин тарантино

производство: deepfocus productions inc.
Языки: английский, французский
носитель: dCp

Автор сценария: тод макКарти 
Режиссер-постановщик: тод макКарти 
операторы-постановщики: тод макКарти, 
гари грэйвер, Аббас Киаростами 
продюсер: тод макКарти 
в ролях: джейн Кэмпион, Клинт иствуд, 
сидни поллак, оливер стоун, Квентин тарантино

production: deepfocus productions inc.
languages: english, french
format: dCp

Scriptwriter: todd mcCarthy
director: todd mcCarthy
dop: todd mcCarthy, Gary Graver, abbas Kiarostami
producer: todd mcCarthy
Cast: Jane Campion, Clint eastwood, Sydney pollack, 
oliver Stone, quentin tarantino

uSa, 2007, 110 min.
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«жол үсті»  
гриль-бары
гриль-Бар «на полпути» 
gRIll poInt

the couple Chris and Katrin lead a usual 
life. Chris works on a radio station, Katrin 
gives children music lessons. their 
friends uwe and ellen are also absorbed 
in daily routine. the days are all the same, 
and only rare family meetings with friends 
brighten up their monotonous existence. 
unexpectedly Chris and ellen begin 
to understand that their relationship is 
beyond that of friends, they are attracted 
to each other more and more, and this 
attraction brings them together. however, 
their spouses learn of the affair between 
Chris and ellen. how should the lovers 
behave? return to their other halves or 
fight for their happiness?

Крис пен Катрин – қарапайым жұбайлар 
жұбы. Крис радиобекетінде жұмыс іс-
тейді, ал Катрин балаларға музыка 
үйретеді. олардың уве және Эллен 
деген достары да – күнделікті тырбың 
тірліктің соңында жүрген адамдар. Күн 
артынан күн өтіп жатады, тек анда-сан-
да ғана болатын отбасылық кездесу-
лер ғана олардың осы сүреңсіз тірлігі-
не сән бергендей болады. ойламаған 
жерден Крис пен Эллен араларындағы 
достық қатынастың басқаша сипат ала 
бастағанын, бір-біріне деген құмарлық 
пайда болғанын түсіне бастайды. мұны 
олардың жұбайлары да біліп қояды. 
ғашықтар өздерінің жұптарына орала-
рын немесе бақыттары үшін әрі қарай 
күресерін білмей дел-дал күйде...

супружеская пара Крис и Катрин ве-
дет обычную жизнь. Крис работает на 
радиостанции, Катрин обучает детей 
музыке. их друзья уве и Эллен также 
погрязли в повседневной рутине. дни 
похожи друг на друга, и только редкие 
семейные встречи друзей скрашивают 
их монотонное существование. нео-
жиданно Крис и Эллен начинают по-
нимать, что их отношения выходят за 
рамки дружеских, их все больше тянет 
друг к другу, и это влечение сближает 
героев. однако роман между Крисом и 
Эллен становится известен их супру-
гам. Как поступить влюбленным? вер-
нуться к опостылевшим половинам 
или бороться за свое счастье?

геРмАниЯ, 2002, 111 мин.геРмАниЯ, 2002, 111 мин.
Өндірісі: peter rommel productions
тілі: неміс
тасығыш: 35 мм, dvd

сценарийдің авторлары: Андреас дрезен, Куки цише
Қоюшы режиссеры: Андреас дрезен*
Қоюшы операторы: михаэль хаммон
Қоюшы суретшілері: сюзанна хопф, сабина гройнинг
Композиторы: 17 хиппи
продюсері: петер Роммель
Рольдерде: Штеффи Кюнерт, 
габриэла мария Шмайде, торстен мертен, 
Аксель праль, джулия цише

производство: peter rommel productions
Язык: немецкий
носитель: 35 мм, dvd

Авторы сценария: Андреас дрезен, Куки цише
Режиссер-постановщик: Андреас дрезен*
оператор-постановщик: михаэль хаммон
художники-постановщики: сюзанна хопф, 
сабина гройнинг
Композитор: 17 хиппи
продюсер: петер Роммель
в ролях: Штеффи Кюнерт, габриэла мария Шмайде, 
торстен мертен, Аксель праль, джулия цише

production: peter rommel productions
language: German
format: 35 mm, dvd

Scriptwriters: andreas dresen, Cooky ziesche 
director: andreas dresen*
dop: michael hammon
production designers: Susanne hopf, Sabine Greuning 
Composer: 17 hippies
producer: peter rommel
Cast: Steffi Kühnert, Gabriela maria Schmeide, 
thorsten merten, axel prahl, Julia ziesche

Germany, 2002, 111 min.

* Ақпарат 19 бетте / см. информацию на стр. 19 / See the information on page 19
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поэзия
поэзия / poEtRy 

mija lives with her grandson, a schoolboy, 
in a small city of the province Kengido 
on the river han. the eccentric and 
curious woman likes to care about her 
appearance. She wears bright clothes 
and hats painted in colors. by chance 
she attends courses on poetry in the local 
house of culture. for the first time in her 
life mija writes a poem. now she looks 
for beauty in her everyday environment, 
to which she did not pay special attention 
before; this delights her. however, 
unexpected events force her to realize 
that life is not as pretty as it seemed to 
her.

миджа мектепте оқитын немересімен 
бірге хан өзені бойындағы Кенгидо 
провинциясында тұрады. ешкімге 
ұқсамайтын, әрнәрсеге құмар әйел 
үнемі өзін күтіп-баптап жүреді. Ашық 
түсті киімдер мен түрлі бас киімдер 
кигенді ұнатады. ол бірде кездейсоқ 
жергілікті мәдениет үйінде өтетін өлең 
шығару үйірмесіне тап болады. миджа 
өлең жаза бастайды. енді ол бұрын өзі 
назар аудармаған қоршаған ортасынан 
әсемдік іздей бастайды және ол бұны 
таңғалдырады. бірақ кездейсоқ оқиға 
әйелге өмірдің ол ойлағандай керемет 
емес екенін сезінуге мәжбүр етеді.

миджа живет со своим внуком-школь-
ником в маленьком городе провинции 
Кенгидо, где протекает река хан. Эк-
сцентричная и любопытная женщина 
любит заботиться о своей внешности. 
она носит яркую одежду и шляпы, 
расписанные цветами. случайно она 
попадает на курсы обучения стихос-
ложению, которые проходят в мест-
ном доме культуры. впервые в жизни 
миджа пишет стихотворение. теперь 
она ищет красоту в своем обычном 
окружении, на которое раньше не 
обращала особого внимания, и это 
приводит ее в восторг. однако неожи-
данные события заставляют женщину 
осознать, что жизнь не так прекрасна, 
как ей представлялось.

ЮЖнАЯ КоРеЯ, 2010, 139 мин. оңтҮстіК КоРеЯ, 2010, 139 мин. South Korea, 2010, 139 min.
Өндірісі: pine house film
тілі: корей, ағылшын және орыс тілдерінде 
субтитрларымен
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторы: ли чхан дон 
Қоюшы режиссеры: ли чхан дон* 
Қоюшы операторы: Ким хёнсок 
Қоюшы суретшісі: сим чом хуи 
продюсері: дон-чжун ли 
Рольдерде: Юн джонхи, Ан нэсан, ли давид

производство: pine house film
Язык: корейский, английские субтитры, 
русские субтитры
носитель: 35 мм

Автор сценария: ли чхан дон 
Режиссер-постановщик: ли чхан дон* 
оператор-постановщик: Ким хёнсок 
художник-постановщик: сим чом хуи 
продюсер: дон-чжун ли 
в ролях: Юн джонхи, Ан нэсан, ли давид

production: pine house film
language: Korean, english and russian subtitles
format: 35 mm

Scriptwriter: Chang-dong lee
director: Chang-dong lee*
dop: hyun Seok Kim
production designer: Jeom-hui Sihm
producer: Jun-dong lee
Cast: Jeong-hie yun, nae-sang ahn, da-wit lee

* Ақпарат 20 бетте / см. информацию на стр. 20 / See the information on page 20
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бАйҚАңыз, сиыР!

біР КемпіРдің хиКАЯсы

КемпiР

оҚиғА

оРАлу

сен Және мен

остоРоЖно, КоРовА!

истоРиЯ одной стАРуШКи

КемпiР

пРиКлЮчение

доРогА домой

он и онА

beWare, a CoW!

the Story of an old Woman

Kempyr

Journey home

adventure

he&She
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международный кинофестиваль 
«евразия» с момента своего осно-
вания отличался от многих кино-
форумов своей многозадачностью. 
в частности, одной из ключевых 
целей «евразии» является привле-
чение зрительского и профессио-
нального внимания к киноиндустрии 
Казахстана. неслучаен тот факт, что 
ежегодно внеконкурсная программа 
«динамичное казахское кино» про-
ходит при переполненных залах. 
именно эта программа позволяет 
зрителю в полной мере ознакомить-
ся со всем разнообразием отечест-
венного кинематографа, включаю-
щего в себя, как авторские работы, 
так и мэйнстрим.
в этом году программа «динамич-
ное казахское кино» включила в 
себя шесть картин, две из которых 
казахстанские зрители увидят впер-
вые. в частности, картина «приклю-
чение» наримана туребаева до это-
го была показана всего один раз на 
кинофестивале в Карловых варах и 
поэтому показ в рамках «евразии» 
можно полноправно назвать эксклю-
зивным. 
второй премьерой в программе 
«динамичное казахское кино» ста-
нет картина Рашида сулейменова 
дорога домой» с участием звезд ка-
захстанского кино санжара мадие-
ва и Аружан джазильбековой.
помимо вышеуказанных картин во 
внеконкурсную программу вошли 
три независимые картины, успешно 
прошедшие в казахстанском про-
кате: «он и она» сакена Жолдаса, 
«осторожно, корова!» Аскара узаба-
ева и «Кемпiр» ермека турсунова.
сегмент авторского кинематографа, 
наравне с лентой «приключение», 
будет представлен уникальным 
творческим экспериментом – пер-
вой казахстанской полнометражной 
картиной, снятой одним кадром: 
«история одной старушки» Алексея 
горлова.

«еуразия» халықаралық кино-
фестивалінің басқа көптеген кино-
форумдардан ерекшелігі – оның 
көпқырлылығында. нақтылап айт- 
қанда, «еуразияның» басты мақ-
саттарының бірі Қазақстан кино-
индустриясына көрермендер мен 
кәсіби ортаның назарын аудару 
болып табылады. Жыл сайын кон-
курстан тыс «серпінді қазақ кино-
сы» бағдарламасында көрермен 
залдарының лық толы болуы да 
кездейсоқ емес. бұл бағдарлама 
көрерменге авторлық туындылар да, 
мейнстрим жанрындағы картинала-
ры да бар отандық кинематографтың 
жан-жақтылығымен толық танысуға 
мүмкіндік береді.
биылғы «серпінді қазақ киносы» 
бағдарламасына алты картина ен-
гізілді, оның екеуі көрермендер на-
зарына тұңғыш рет ұсынылып отыр. 
біріншісі – нариман төребаевтың 
«оқиға» фильмі, ол бұған дейін 
тек Карловы вары фестивалінде 
ғана көрсетілгендіктен, «еуразия» 
шеңберіндегі көрсетілімді ерекше 
көрсетілім деп айтуға болады.
екінші фильм – Рашид сүлейменов-
тің санжар мәдиев пен Аружан 
Жазылбекова сияқты отандық кино 
жұлдыздары қатысқан «оралу» атты 
картинасы.
Аталған фильмдерден басқа кон-
курстан тыс бұл бағдарламаға 
жеке студияларда жасалған және 
қазақстандық экрандарда табыс-
ты көрсетілген сәкен Жолдастың 
«сен және мен», Асқар Ұзабаевтың 
«байқаңыз, сиыр!» және ермек 
тұрсыновтың «Кемпір» фильмдері 
енді.
Авторлық кинематограф бөлімінде 
«оқиға» картинасымен қатар 
Алексей горловтың айрықша 
шығармашылық эксперименті 
– бір кадрмен түсірілген тұңғыш 
қазақстандық толық метражды 
«бір кемпірдің хикаясы» фильмі 
көрсетіледі.

Since its foundation, the international 
film festival eurasia has differed from 
many film-forums in the multiplicity of 
its tasks. a key purpose of eurasia is 
to attraction the attention of audiences 
and professionals to the Kazakh film 
industry. therefore, every year the 
non-competition programme “dynamic 
Kazakh Cinema” is presented to huge 
crowds. this program allows the 
audience to familiarize themselves 
with the full variety of domestic 
cinema, including auteur films and 
mainstream.
this year the program “dynamic 
Kazakh Cinema” includes six films, two 
of which Kazakh spectators will see for 
the first time. the film “adventure” by 
nariman turebaev has been shown 
only once, at the film festival in Karlovy 
vary; consequently the screening in 
the context of eurasia can be called 
exclusive. 
the second premiere in the program 
“dynamic Kazakh Cinema” is rashid 
Suleimenov’s “a Journey home” with 
the participation of Kazakh film stars 
Sanzhara madieva and aruzhan 
dzhazilbekov.
besides the above-mentioned films, 
the non-competition program includes 
three independent films which have 
been successful in Kazakh distribution: 
“he&She”, by Saken zholdas, 
“beware, a cow!” by askar uzabayev, 
and “Kempir” by yermek tursunov.
the sphere of auteur cinema on 
the level of the film “adventure” is 
represented by the unique creative 
experiment: the first full-length film of 
Kazakhstan which has been made in 
a single shot: “Story of an old Woman” 
by alexey Gorlov.

сЕрпінді қазақ киносы

динамичное казахское кино / dynAmIc kAZAkH cInEmA
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после жестокого предательства Айгуль 
покидает родные края. спустя какое-то 
время, чудесным образом превратив-
шись из гадкого утенка в прекрасного ле-
бедя, она возвращается в поселок…

after a serious betrayal aigul leaves her 
native village. Some time later, miraculously 
having turned from an ugly duckling 
into a beautiful swan, she returns to the 
settlement…

сатқындықты басынан кешкен Айгүл 
туған өңірінен кетіп қалады. біршама 
уақыт өткеннен кейін көріксіз қыз ай-
дай сұлу аруға айналып, туған ауылына 
қайтады...

байқаҢыз,  
сиыр!
осторожно, корова!
BEWARE, A coW!

КАзАхстАн, 2014, 115 мин.ҚАзАстАн, 2014, 115 мин. KazaKhStan, 2014, 115 min.
Өндірісі: 567 creative laboratory, Shine Stars production
тілі: қазақ, орыс
тасығыш: 35 мм

сценарийдің авторлары: Асқар Ұзабаев,  
сәбит Рахымбаев, Абай Көлбаев, семен махов,  
әуез әуезов
Қоюшы режиссеры: Асқар Ұзабаев
Қоюшы операторы: Азамат дулатов
Қоюшы суретшісі: санжар омаров
Композиторы: Арман дүйсенов, павел ли
продюсері: баян есентаева
Рольдерде: баян есентаева, Айгүл иманбаева, 
Азамат сатыбалды

производство: 567 creative laboratory, 
Shine Stars production
Языки: казахский, русский
носитель: 35 мм

Авторы сценария: Аскар узабаев, сабит Рахимбаев, 
Абай Кулбаев, семен махов, Ауэз Ауэзов
Режиссер-постановщик: Аскар узабаев
оператор-постановщик: Азамат дулатов
художник-постановщик: санжар омаров
Композитор: Арман дуйсенов, павел ли
продюсер: баян есентаева
в ролях: баян есентаева, Айгуль иманбаева, 
Азамат сатыбалды

production: 567 creative laboratory, 
Shine Stars production
languages: Kazakh, russian
format: 35 mm

Scriptwriters: askar uzabayev, Sabit rahimbayev, 
abay Kulbayev, Semen makhov, auez auezov
director: askar uzabayev
dop: azamat dulatov
production design: Sanzhar omarov
Composer: arman duisenov, pavel li
producer: bayan esentayeva
Cast: bayan esentayeva, aigul imanbayeva, 
azamat Satybaldy

асқар  
ҰзабаЕв
аскар узаБаев
ASkAR UZABAyEv

1983 жылы туған. т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨи «Режис-
сер-клипмейкер» мамандығы бойынша бітірген. Режис-
сер және сценарист ретінде қазақ эстрадасының көптеген 
жұлдыздарының бейнебаяндарын түсірген. «Жұлдызға 
арналған коктейль» – тұңғыш толық метражды көркем  
фильмі. 

Родился в 1983 году. окончил КазнАи им. т. Жургенова по 
специальности «Режиссер-клипмейкер». в качестве режис-
сера и сценариста снимал музыкальные клипы для звезд 
казахской эстрады. фильм «Коктейль для звезды» – его ре-
жиссерский дебют в игровом полнометражном кино.

born in 1983. Graduated from zhurgenov academy of arts as 
director-clipmaker. as director and scriptwriter made musical clips 
for stars of the Kazakh variety scene. the film “Cocktail for a Star” 
was his debut in full-length fiction cinema. 

тҮсіРген фильмдеРі

2014 байқаңыз, сиыр!
2014 тракторшының махаббаты (тел.)
2010 Жұлдызға арналған коктейль

фильмогРАфиЯ

2014 осторожно, корова!
2014 любовь тракториста (тел.)
2010 Коктейль для звезды

filmoGraphy

2014 beware, a cow!
2014 love of the tractor driver (tv)
2010 Cocktail for a Star
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фильм о взаимоотношении в кругу се-
мьи, о счастье и горе, о радости и пе-
чали. прислушайтесь к своему сердцу, 
посмотрите вокруг себя, осознание и 
прозрение могут прийти в любой мо-
мент. главное – в любых обстоятель-
ствах оставаться человеком. послед-
няя роль в кино лии нэльской. фильм 
снят одним кадром (23 локации), без 
перебивок и монтажных склеек. 

a film about the mutual relations in 
a family circle, about happiness and 
sorrow, about pleasure and grief. listen 
to the heart, look around yourself – and 
comprehension and enlightenment may 
come at any moment. the main thing is to 
remain human under all circumstances. 
the last role in cinema of liya nelskaya. 
the film is shot in a single frame at 23 
locations, without cuts and montage. 

отбасыдағы қарым-қатынастар, бақыт 
пен қасірет, қуаныш пен қайғы ту-
ралы фильм. Жүрегіңізді тыңдап, 
жан-жағыңызға қарап көріңізші – көп 
нәрсеге көзіңіз ашылып, ұғынуыңыз 
мүмкін. ең бастысы – қандай жағдайда 
да адами қалпыңызды сақтаңыз. лия 
нэльскаяның кинодағы ең соңғы ролі. 
фильм ешқандай үзіндісіз және мон-
таж қиындыларынсыз бір ғана кадр-
мен (23 орын) түсірілген.

бір кЕмпірдіҢ 
Хикаясы 
история одной старушки
tHE StoRy of An old WomAn

КАзАхстАн, 2013, 75 мин.ҚАзАҚстАн, 2013, 75 мин. KazaKhStan, 2013, 75 min.
Өндірісі: alamas production
тілі: орыс
тасығыш: dCp

сценарийдің авторы: Алексей горлов
Қоюшы режиссеры: Алексей горлов
Қоюшы операторы: Алексей Кирюхин
Қоюшы суретшілер: владимир пономарев
Композиторы: святослав стаканов
продюсерлері: Алексей горлов, Асет Рахишев,  
Юрий василевский
Рольдерде: лия нэльская, валентин гафт,  
евгений Жұманов, оксана бойченко,  
Александр зубов

производство: alamas production
Язык: русский
носитель: dCp

Автор сценария: Алексей горлов
Режиссер-постановщик: Алексей горлов
оператор-постановщик: Алексей Кирюхин
художники-постановщики: владимир пономарев
Композитор: святослав стаканов
продюсеры: Алексей горлов, Асет Рахишев, 
Юрий василевский
в ролях: лия нэльская, валентин гафт, 
евгений Жуманов, оксана бойченко, Александр зубов

production: alamas production
language: russian
format: dCp

Scriptwriter: alexey Gorlov
director: alexey Gorlov
dop: alexey Kirukhin
production designer: vladimir ponomarev
Composer: Svyatoslav Stakanov
producers: aleksey Gorlov, aset rahishev, yuri vasilevsky
Cast: liya nelskaya, valentin Gaft, evgeny zhumanov, 
oksana boychenko, alexander zubov

алЕксЕй 
горлов 
алексей горлов 
AlExEy goRlov 

1975 жылы туған. т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер институтын (2001), москва визуалдық өнер 
институтының «Кино және телевидение режиссеры» 
факультетін (2003) бітірген. 2003 жылдан «дикобраз» 
шығармашылық студиясын басқарады, ал 2010 жылдан 
бастап негізгі бағыты көркем және деректі фильмдер 
түсіру болып табылатын «alamas film» компаниясын 
басқарады. осы компанияда «бір топ» (2011) және «бір 
кемпірдің хикаясы» (2013) картиналары түсірілді. 

Родился в 1975 году. закончил КазнАи им. т. Жургено-
ва (2001), московский институт визуальных искусств 
(2003, факультет «Режиссура кино и телевидения»). с 
2003 года руководит творческой студией «дикобраз», с 
2010 – компанией «alamas film», основным направлени-
ем которой является производство художественного и 
документального кино, и на базе которой им сняты кар-
тины «одно звено» (2011) и «история одной старушки» 
(2013).

born in 1975. Graduated from the zhurgenov academy of 
arts (2001) and the moscow institute of visual arts (2003, 
as director of film and tv). Since 2003 head of his creative 
studio “dicobraz”, and since 2010 at the company alamas 
film, which specializes in the production of feature and 
documentary films. his films include “one link” (2011) and 
“the Story of an old Woman” (2013). 

тҮсіРген фильмдеРі

2013 бір кемпірдің хикаясы
2011 бір топ

фильмогРАфиЯ

2013 история одной старушки
2011 одно звено

filmoGraphy

2013 the Story of an old Woman
2011 one link
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в далеком казахском ауле живет старик 
со своей старухой. люди беззлобно зо-
вут старика Коротышкой Каиргали. свою 
старушку – Кульпаш, Каиргали знает с 
самой школы. так что они вместе уже лет 
сорок, а может и того больше. есть у Ко-
ротышки и два беспокойных друга: бай-
бет и саскебай, которые когда-то были 
влюблены в Кульпаш. и вот однажды…

in a distant Kazakh aul live an old man and 
an old woman. people gently call the old 
man Korotyshka (Shorty) Kairgali. his old 
woman Kulpash he knows from school. So 
they have been together for some 40 years, 
if not more. Korotyshka has two restless 
friends: baibet and Saskebai, who have 
been in love with Kulpash a long time ago. 
and so once …

Шалғайдағы қазақ ауылында щал мен 
кемпір тұрады. Шалды ауылдастары 
зілсіз ғана Қортық Қайырғали деп атап 
кеткен. Қайырғали өзінің кемпірі Күләшті 
мектеп қабырғасынан біледі. олардың 
қосылғандарына қырық жылдан аспаса, 
одан аз емес. Қортық шалдың мазаң екі 
досы бар: бейбіт пен сәскебай, екеуі де 
кезінде Күлпашқа ғашық болған. содан 
бірде...

кЕмпiр 
кемпIр / kEmpyR

КАзАхстАн, 2014, 96 мин.ҚАзАҚстАн, 2014, 96 мин. KazaKhStan, 2014, 96 min.
Өндірісі: office-111-t
тілі: қазақ, орыс
тасығыш: dCp

сценарийдің авторы: ермек тұрсынов
Қоюшы режиссеры: ермек тұрсынов
Қоюшы операторы: Юрий Райский
Қоюшы суретшісі: Александр Ророкин
Композиторы: Қуат Шілдебаев
продюсері: Қанат төребай
Рольдерде: ғазиза әбдінабиева, Қадырбек демесін, 
ісбек әбілмәжінов, мұрат нұрасілов,  
Жасұлан Көпбергенов

производство: office-111-t
Языки: казахский, русский
носитель: dCp

Автор сценария: ермек турсунов
Режиссер-постановщик: ермек турсунов
оператор-постановщик: Юрий Райский
художник-постановщик: Александр Ророкин
Композитор: Куат Шильдебаев
продюсер: Канат торебай
в ролях: газиза Абдинабиева, Кадырбек демесин, 
исбек Абильмажинов, мурат нурасилов, 
Жасулан Копбергенов

production: office-111-t
languages: Kazakh, russian
format: dCp

Scriptwriter: ermek tursunov
director: ermek tursunov
dop: yuri raisky
production design: alexander rorokin
Composer: Kuat Shildebaev
producer: Kanat torebai
Cast: Gaziza abdinabieva, Kardybek demesin, 
isbek abilmajinov, murat nurasilov, Jasulan Kopbergenov

ЕрмЕк 
тҰрсынов
ермек турсунов
yERmEk tURSUnov

Режиссер, ақын, жазушы, аудармашы, кинодраматург, сцена-
рий авторы, КсРо журналистер одағының мүшесі, мини-фут-
болдан халықаралық спорт шебері. 
1961 жылы туған. әл-фараби атындағы университеттің журна-
листика факультетін (бұрынғы с. м. Киров ат. Қазму), бмКи 
сценарлық-кинотану факультетін бітірген. оның 2009 жылы 
шыққан «Келін» атты тұңғыш туындысы «оскар» жүлдесінің 
«Шет тіліндегі үздік фильм» номинациясының қысқа тізіміне 
енді. 

Режиссер, поэт, писатель, переводчик, кинодраматург, автор 
сценариев, член союза журналистов сссР, мастер спорта 
международного класса по мини-футболу. 
Родился в 1961 году. закончил: Казну им. аль-фараби (быв-
ший Казгу им. с. м. Кирова), факультет журналистики; вгиК, 
сценарно-киноведческий факультет. в 2009 году вышел его 
дебютный фильм «Келин», который попал в шорт-лист пре-
мии «оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном 
языке». 

director, poet, writer, translator, scriptwriter, member of the union 
of Journalists of the uSSr, master of sports of the international 
league of mini-football. born in 1961. Graduated from Kazakh 
State university, faculty of journalism, and film institute vGiK, 
scriptwriting department. in 2009 his debut film “Kelin” made it 
onto the short list of nominations for the oSCar best foreign 
language film. 

тҮсіРген фильмдеРі

2014 Кемпiр
2012 Шал
2009 Келін

фильмогРАфиЯ

2014 Кемпiр
2012 Шал
2009 Келин

filmoGraphy

2014 Kempir
2012 Shal – the old man
2009 Kelin – the bride
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его зовут марат, он одинок. мы застаем 
его в тот момент, когда он заступает в 
ночную смену охранником в бизнес-цен-
тре. только в эту ночь одно не так, как 
обычно – на улице под фонарем возле 
бизнес-центра стоит девушка, которая 
ждет кого-то. следующей ночью девушка 
стоит на том же месте. он слышит с ули-
цы крик, выбегает на улицу и видит, что 
пьяный мужчина тащит девушку в кусты. 
марат спасает девушку, затем провожает 
ее до дома. затем он узнает ее историю, 
оказывается мариям влюблена в парня, 
который уехал и обещал ей вернуться. 

marat is a solitary figure, both in private and 
at work, where he is a night security guard 
for a large company. one evening he looks 
out of his window and sees a young woman 
down below who seems to be waiting for 
someone. the next evening marat sees 
her again, but this time he witnesses her 
being assaulted, so he goes to her aid and 
accompanies her home. his curiosity is 
aroused when mariyam tells him that she 
waits every evening for her lover, who is 
supposed to be returning any day now. 

оның аты марат, ол жалғыз. біз оны 
іскерлік орталықтағы түнгі күзетшілік 
қызметіне кіріскен сәтінде көреміз. сол 
түні ол іскерлік орталықтың қасындағы 
шамның астында біреуді күтіп тұрған 
қызды көреді. Келесі түні де сол қызды 
көреді. Көшеден шыққан айқайды естіп, 
жүгіріп сыртқа шыққан ол мас еркектің 
әлгі қызды ағаштың артына қарай сүйреп 
бара жатқанын көреді. марат қызды 
құтқарып қалып, үйіне дейін шығарып 
салады. Кейін ол мәриямның бір жігітке 
ғашық екенін, оның «қайтып келемін» де-
ген уәдесіне сеніп, күтіп жүргенін біледі.

оқиҒа 
приключение / AdvEntURE

КАзАхстАн, фРАнциЯ, 2014, 78 мин.ҚАзАҚстАн, фРАнциЯ, 2014, 78 мин. KazaKhStan, franCe, 2014, 78 min.
Өндірісі: Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ, 
arizona productions
тілі: орыс
тасығыш: dCp

сценарийдің авторы: нариман төребаев
Қоюшы режиссеры: нариман төребаев
Қоюшы операторы: Қазбек әміржанов
Қоюшы суретшісі: мунир Ахмеджанов
Композиторы: ирена скалерика
продюсерлері: гийом де сиель, Анна Качко 
Рольдерде: Азамат нығманов, Айнұр ниязова

производство: Ао «Казахфильм» им. Ш. Айманова, 
arizona productions
Язык: русский
носитель: dCp

Автор сценария: нариман туребаев
Режиссер-постановщик: нариман туребаев
оператор-постановщик: Казбек Амержанов
художник-постановщик: мунир Ахмеджанов
Композитор: ирена скалерик
продюсеры: гийом де сиель, Анна Качко 
в ролях: Азамат нигманов, Айнур ниязова

production: Kazakhfilm, arizona productions
language: russian
format: dCp

Scriptwriter: nariman turebayev
director: nariman turebayev
dop: Kazbek amerzhanov
production design: munir akhmetzhanov
Composer: irena Scalerika
producers: Guillaume de Seille, anna Katchko 
Cast: azamat nigmanov, aynur niyazova

нариман 
төрЕбаЕв
нариман туреБаев
nARImAn tUREBAyEv

1970 жылы туған. т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨи «Кино режиссе-
ры» факультетін бітірген (2001, А.әмірқұловтың шеберханасы). 
Қазақстандық және шетелді к кинофестивальдардың жүлделеріне 
ие болған бірқатар қысқа метражды көркем фильмдер түсірді. 
е.Рүстембековпен бірге «1997» фильмінің сценарийін жазды (реж. 
А. әмірқұлов). 2001 жылы «Романтикаға қарсы» қысқа метражды 
фильмін түсірді («смотри по-новому» фестивалінің бас жүлдесі 
(Алматы). 2003 жылы «Кішкентай адамдар» фильмі (Анж және нант 
хКф жүлделері). «тарлан» тәуелсіз сыйлығының лауреаты (2003).

Родился в 1970 г. окончил КазнАи им. т. Жургенова по специ-
альности «Режиссер кино» (2001, мастерская А. Амиркулова). 
снял ряд короткометражных игровых фильмов, ставших призе-
рами казахстанских и зарубежных кинофестивалей. совместно с  
е. Рустембековым написал сценарий к фильму «1997» (реж. А. 
Амиркулов). в 2001 снял на 35 мм короткометражку «Антироманти-
ка» (гран-при «смотри по-новому» (Алматы). в 2003-м – полномет-
ражный фильм «маленькие люди» (приз на кинофестивале в Анже 
и на мКф в нанте). лауреат независимой премии тарлан (2003).

born in 1970. Graduated from zhurgenov academy of arts as film director 
(2001, workshop of a. amirkulov). made a number of shorts which have 
won prizes at national and international film festivals. together with  
e. rustembekov he wrote the script for the film “1997” (dir. a. amirkulov). 
in 2001 he made the 35mm short film “antiromantika” (Grand prix “look 
in a new Way”, almaty). in 2003 he made the feature film “little men” 
(prize at angers and nantes ff). Winner of independent prize “tarlan” 
(2003).

тҮсіРген фильмдеРі

2014 оқиға
2011 Шуақты күндер
2003 Кішкентай адамдар
2001 Романтикаға қарсы (қ/м)
2000 Романтика (қ/м)

фильмогРАфиЯ

2014 приключение
2011 солнечные дни
2003 маленькие люди
2001 Антиромантика (к/м)
2000 Романтика (к/м)

filmoGraphy

2014 adventure
2011 Sunny days
2003 little men
2001 antiromantika (short)
2000 romantika (short)
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максат возвращается в родной аул все-
го на несколько дней, чтобы принять на-
следство, оставленное ему дедом. внук и 
дед – люди родные, но живущие разными 
жизнями, относящиеся к разным поколе-
ниям. максат рационален, он космополит, 
долгое время живший вне родины. дед 
жизнелюбив, мудр, и всю жизнь прожил в 
одном селении. героя фильма, приехав-
шего в Казахстан, ждут неожиданные от-
крытия и судьбоносные встречи, которые 
способны изменить его отношение к окру-
жающему миру и к самому себе.

maksat returns to his native aul for a few days 
to accept the inheritance received from his 
grandfather. the grandson and grandfather 
are native people with different lives, from 
different generations. maksat is rational, 
a cosmopolitan, who has lived abroad for 
a long time. the grandfather is cheerful, 
wise, and all his life has lived in the same 
settlement. When he arrives in Kazakhstan, 
maksat faces unexpected discoveries and 
meetings which change his attitude to the 
world around and to himself.

мақсат атасының артында қалған мұраны 
қабылдап алу үшін бірнеше күнге туған 
ауылына келеді. немересі мен атасы 
қандас туыс болғанымен, өмірлері де, 
ұстанымдары да бөлек, екі түрлі ұрпақтың 
өкілі. мақсат ұзақ жылдар елден жырақта 
тұрған, еліне жат болып кеткен, өз пайда-
сын ғана білетін жігіт. Атасы өмірге құштар, 
парасатты, бүкіл ғұмырын туған ауылын-
да өткізген адам. фильмнің бас кейіпкерін 
Қазақстанда айналасындағы адамдар мен 
өзіне деген көзқарасын мүлдем өзгертетін 
күтпеген жаңалықтар мен тағдырлы кезде-
сулер күтіп тұр.

оралу 
дорога домой
A JoURnEy HomE

КАзАхстАн, 2014, 93 мин.ҚАзАҚстАн, 2014, 93 мин. KazaKhStan, 2014, 93 min.
Өндірісі: «Көркем фильм»,  
Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ
тілі: орыс
тасығыш: dvd9

сценарийдің авторы: Рашид сүлейменов
Қоюшы режиссеры: Рашид сүлейменов
Қоюшы операторы: матвей Шестаков
Қоюшы суретшісі: Александр Ророкин
Композиторы: Ринат әубәкіров
продюсерлері: Рашид сүлейменов,  
ильхам джалилов, Рүстем Азаматов
Рольдерде: санжар мәдиев, Аружан Жазылбекова, 
обонна Эндэбуезе, саят мерекенұлы, сергей Штерн

производство: «Көркем фильм»,  
Ао «Казахфильм» им. Ш. Айманова
Язык: русский
носитель: dvd9

Автор сценария: Рашид сулейменов
Режиссер-постановщик: Рашид сулейменов
оператор-постановщик: матвей Шестаков
художник-постановщик: Александр Ророкин
Композитор: Ринат Аубакиров
продюсеры: Рашид сулейменов, ильхам джалилов, 
Рустам Азаматов
в ролях: санжар мадиев, Аружан джазильбекова, 
обонна Эндэбуезе, саят мерекенулы, сергей Штерн

production: Korkem film, Kazakhfilm
language: russian
format: dvd9.

Scriptwriter: rashid Suleimenov
director: rashid Suleimenov
dop: matvei Shestakov
production design: alexander rorokin
Composer: rinat aubakirov
producers: rashid Suleimenov, ilkham djalilov, 
rustam azamatov
Cast: Sanzhar madiev, aruzhan dzhazilbekova, 
obonna endebueze, Sayat merekenuly, Sergei Shtern

рашид 
сүлЕймЕнов
рашид сулейменов
RASHId SUlEImEnov

әл-фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Жур-
налистика» (1998) факультетін бітірген. «31-арна» ме-
диа-холдингінің вице-президенті қызметін атқарды. Кейін 
кино-бейнефильмдер түсіретін жеке компанияның қосалқы 
құрылтайшысы болды. еліміздегі ең танымал бейнебаян 
режиссерларының бірі. «Көркем фильм» атты қазақстандық 
кинокомпанияның негізін салушылардың бірі. Көркем, дерек-
ті, қысқа метражды, толық метражды картиналар мен теле-
хикаялар түсіреді.

закончил Казгу им. аль-фараби по специальности «Жур-
налистика» (1998). занимал пост вице-президента медиа-
холдинга «31 канал». позже стал соучредителем частной 
компании, занимающейся видеопродакшном. один из самых 
популярных клипмейкеров в стране. сегодня является од-
ним из основателей казахстанской кинокомпании «Көркем 
фильм». снимает художественные, документальные, корот-
кометражные и полнометражные картины, а также телевизи-
онные сериалы.

Graduated from Kazakh State university in journalism (1998) and 
held the post of vice-president of the media-holding “31 Channel”. 
Co-founder of a private company that produces videos. one of 
the most popular clipmakers in the country, and a founder of the 
Kazakh film company “Korkem film”. makes fictional, documentary, 
short and full-length films, and also television serials.

тҮсіРген фильмдеРі

2014 сырғалым (тел.)
2013  панчбот (к/м.)
2013  достар (тел.)
2012  Үй болу қиын (тел.)
2012  уақыт үзеңгісінде (дер.)
2012 Жүрегім менің – Астана
2011 xxi ғасыр: нұрсұлтан назарбаевтың 
  мегажобасы (дер.)
2010  Қазақстан жолы: тәуелсіздік тарихы (дер.)
2009  Қазақстан – жаһандық тұрғыдан (дер.)
2005  Куба алыс

фильмогРАфиЯ

2014 сыргалым (тел.)
2013  панчбот (к/м.)
2013  достар (тел.)
2012  Үй болу қиын (тел.)
2012  в стременах времени (док.)
2012 сердце мое – Астана
2011 xxi век: мегапроекты  
  нурсултана назарбаева (док.)
2010  Казахстанский путь:  
  хроника независимости (док.)
2009  Казахстан в глобальном фокусе (док.)
2005  Куба далеко

filmoGraphy

2014  Syrgalym (tv)
2013  pantchbot (short)
2013  dostar (tv)
2012  uy bolu kiyn (tv)
2012  in the Stirrup of time (doc.)
2012  astana, my heart (fiction)
2011  21st century: noursultan nazarbaev’s 
  megaprojects (doc.)
2010  the Kazakhstan Way:  
  a Chronicle of independence (doc.)
2009  Kazakhstan in Global focus (doc.)
2005  Cuba is far (fiction)
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сәкЕн 
жолдас
сакен жолдас 
SAkEn ZHoldAS

большой город. два миллиона жи-
телей. одна случайная встреча. две 
судьбы. он – обычный алматинский 
парень, студент и начинающий сце-
нарист. его жизнь течет спокойно и 
размеренно, пока в ней не появляется 
она – красивая, дерзкая и бесстраш-
ная. она переворачивает все в его 
мире с ног на голову, внося неразбери-
ху, хаос – и настоящую любовь. после 
всех встреч и приключений, она вне-
запно исчезает из его жизни, навсегда 
изменив его…

a big city. two million inhabitants. a 
casual meeting. two destinies. he is a 
normal guy from almaty, a student and 
beginning scriptwriter. his life flows 
smoothly and in a measured way, until 
she appears: beautiful, impudent and 
fearless. She overturns his entire world, 
bringing confusion, chaos – and genuine 
love. after meetings and adventures, 
she suddenly disappears from his life, 
having changed it forever… 

Үлкен қала. екі миллион халқы бар. 
Кездейсоқ кездесу. екі тағдыр. бірін-
шісі – қарапайым алматылық жігіт, 
студент және енді бастап келе жатқан 
жас сценарист. осы кездесуге дейін 
оның өмірі тыныш, бірқалыпты бола-
тын. екіншісі – батыл да батыр сұлу 
қыз. ол жігіттің өмірінің астан-кестеңін 
шығарып, әлем-тапырық етіп – оған 
нағыз махаббатты әкеледі. осынша-
ма зобалаңнан кейін қыз кенеттен 
оны тастап кетеді, бұл жігітті мүлдем 
өзгертіп жібереді...

сЕн жәнЕ мЕн 
он и она / HE&SHE

КАзАхстАн, 2013, 85 мин.ҚАзАҚстАн, 2013, 85 мин. KazaKhStan, 2013, 85 min. 
Өндірісі: «Jb media»
тілі: қазақ, орыс
тасығыш: dCp

сценарийдің авторы: сәкен Жолдас 
Қоюшы режиссеры: сәкен Жолдас
Қоюшы операторы: Айдар оспанов
Қоюшы суретшісі: Ажар әубәкірова
Композиторы: никита Карев
продюсері: әлия меңдіғожина, сәкен Жолдас
Рольдерде: Жандос Айбасов, динара бақтыбаева, 
Жанна Қуанышева, Айжан нұрмағамбетова

производство: «Jb media»
Языки: русский, казахский
носитель: dCp

Автор сценария: сакен Жолдас 
Режиссер-постановщик: сакен Жолдас
оператор-постановщик: Айдар оспанов
художник-постановщик: Ажар Аубакирова
Композитор: никита Карев
продюсеры: Алия мендыгожина, сакен Жолдас
в ролях: Жандос Айбасов, динара бактыбаева, Жанна 
Куанышева, Айжан нурмагамбетова

production: Jb media 
languages: russian, Kazakh
format: dCp

Scriptwriter: Saken zholdas 
director: Saken zholdas
dop: aidar ospanov
production design: azhar aubakirova
Composer: nikita Karev
producers: aliya mendygozhina, Saken zholdas 
Cast: zhandos aibasov, dinara baktybaeva, zhanna 
Kuanysheva, aizhan nurmagambetova

болашақ стипендиясының иегері, АҚШ-тың техас 
қаласында ut austin университетін бітірген (2009). 
әлеуметтік және коммерциялық роликтер түсірген. 
2013 жылы романтикалық комедия жанрындағы «сен 
және мен» атты толық метражды тұңғыш картинасын 
шығарды. «Jb media pro» медиакомпаниясының ди-
ректоры.

стипендиат болашак, закончил университет ut 
austin, техас, сША (2009). снимал социальные и ком-
мерческие ролики. в 2013-ом году дебютировал в 
полнометражном кино романтическую комедией «он 
и она». директор медиакомпании «Jb media pro».

assisted by grant, graduated from ut austin, texas, uSa 
(2009). he has made social and commercial clips. in 2013 
year debuted with his full-length romantic comedy “he & 
She”. director of the media company Jb media pro.

тҮсіРген фильмдеРі

2014 сен және мен 

фильмогРАфиЯ

2014 он и она

filmoGraphy

2014 he&She



«шәкЕн жҰлдыздары» 
кинофЕстивалі Ұсынады

кинофестиваль «звезды шакена» 
представляет
tHE fIlm fEStIvAl “SHAkEn’S StARS” pRESEntS

ҚАРАҚШы беКеті

ҚАРдАй әппАҚ

Қызы… әКесі… Қызы

пиРАтсКАЯ стАнциЯ

белый КАК снег

дочь… отец… дочь

bold heroeS

White aS SnoW

dauGhter… father… dauGhter
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қарақшы бЕкЕті
пиратская станция
Bold HERoES

a group of 15-year-olds share a very 
peculiar neighbourhood: the cancer ward 
in a hospital. through their joy of life, 
they succeed in overcoming their fear of 
an uncertain future and find the strength 
to go on.

он бес жасар бір топ бала госпи-
тальдағы қылтамақ ауруымен ауыра-
тын науқастардың бөлмесін өзара бө- 
ліп алып, қамқорлыққа алады. 
науқастар өздерінің өмірсүйгіштік-
терінің арқасында бұлыңғыр бола-
шақтары алдындағы үрей сезімін 
жеңіп, бойларынан әрі қарайғы өмірге 
деген ерік-жігер табады.

группа пятнадцатилетних подростков 
разделяют между собой палату боль-
ных раком в госпитале. благодаря 
своей жизнерадостности, им удается 
преодолеть свой страх перед неоп-
ределенным будущим и найти в себе 
силы для дальнейшего существова-
ния. 

ШвейцАРиЯ, 2010, 90 мин.ШвейцАРиЯ, 2010, 90 мин. SWitzerland, 2010, 90 min.
Өндірісі: impuls pictures, zodiac pictures international
тілі: неміс
тасығыш: dvd

сценарийдің авторлары: Альберт Эспиноса, 
Юрген ладенбургер, Антонио мерсеро, 
игнасио дель мораль 
Қоюшы режиссеры: мике Шёрер
Қоюшы операторы: стефан Кюти
Қоюшы суретшілері: Роджер мартин, линда харпер 
Композиторы: мориц Шнайдер
продюсерлері: лукас хоби, Рето Шарли
Рольдерде: Шервин Амини, винсент фуррер, 
макс хубахер, николас хугентоблер, Штефан Курт

производство: impuls pictures, zodiac pictures 
international
Язык: немецкий
носитель: dvd

Авторы сценария: Альберт Эспиноса, 
Юрген ладенбургер, Антонио мерсеро, 
игнасио дель мораль 
Режиссер-постановщик: мике Шёрер
оператор-постановщик: стефан Кюти
художники-постановщики: Роджер мартин, 
линда харпер 
Композитор: мориц Шнайдер
продюсеры: лукас хоби, Рето Шарли
в ролях: Шервин Амини, винсент фуррер, 
макс хубахер, николас хугентоблер, Штефан Курт

production: impuls pictures, zodiac pictures 
international
language: German
format: dvd

Scriptwriters: albert espinosa, Jürgen ladenburger, 
antonio mercero, ignacio del moral 
director: michael Schaerer
dop: Stéphane Kuthy
production designers: roger martin, linda harper
Composer: moritz Schneider
producers: lukas hobi, reto Schaerl
Cast: Scherwin amini, vincent furrer, max hubacher, 
nicolas hugentobler, Stefan Kurt

микЕ шЁрЕр 
мике шЁрер 
mIcHAEl ScHAERER

1975 жылы туған. нью-йоркте бейнелеу өнері мектебін бітір-
ген. оның «Жылу» атты дипломдық фильмі «студенттік ос-
кар» жүлдесін жеңіп алып, венеция хКф көрсетілді. Көптеген 
швейцариялық және неміс фильмдерінде, оның ішінде «Кеш 
гүлдер» (реж. беттина оберли) картинасында монтаждаушы 
болды. «Қарақшы бекеті» фильмі – оның толық метражды 
тұңғыш туындысы. 

Родился в 1975 году. закончил Школу изобразительных 
искусств в нью-йорке. его дипломный фильм «тепло» за- 
воевал «студенческий оскар» и был показан в рамках ве-
нецианского мКф. Работал в качестве монтажера на многих 
швейцарских и немецких фильмах, в том числе на картине 
«поздние цветы» (реж. беттина оберли). фильм «пиратская 
станция» – его полнометражный дебют. 

michael Schaerer was born in 1975. his graduation film from the 
School of visual arts in new york, Warmth, garnered him a Student 
academy award and premiered at the venice film festival. he 
has been an editor of many major Swiss and German productions, 
including bettina oberli’s Late Bloomers (2007). Bold Heroes is 
his feature directorial debut.

тҮсіРген фильмдеРі

2014 Қылмыс орны (тел.)
2010 Қарақшы бекеті 
2000 Жылу (қ/м) 

фильмогРАфиЯ

2014 место преступления (тел.)
2010 пиратская станция 
2000 тепло (к/м) 

filmoGraphy

2014 tatort (tv)
2010 Stationspiraten / bold heroes
2000 Warmth (short)
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хасану 12 лет и он вместе с многочис-
ленными младшими братьями и сест-
рами живет в маленькой деревеньке в 
горах. отец хасана в тюрьме, а мать, 
чтобы прокормить семью, вынужде-
на устроиться работать уборщицей в 
городе. чтобы помочь матери, хасан 
тоже начинает подрабатывать – торго-
вать напитком под названием айран.

hasan is a twelve-year-old boy living 
with his younger siblings in a mountain 
village in turkey’s eastern black Sea 
region, struggling to survive. the family 
has been in dire poverty since hasan’s 
father’s imprisonment. hasan’s mother 
has had to take up work in town as a 
cleaner and hasan has to sell “ayran”, a 
salty yogurt drink, to feed his siblings.

хасан 12 жаста, ол іні-қарындаста-
рымен бірге таудағы кішкентай ауыл-
да тұрады. хасанның әкесі түрмеде, 
ал шешесі бала-шағасын асырау 
үшін қалада сыпырушы болып істеуге 
мәжбүр. Анасына көмектесу үшін ха-
сан да айран сатып, жұмыс істейді. 

қардай әппақ 
Белый как снег
WHItE AS SnoW

туРциЯ, 2010, 80 мин.тҮРКиЯ, 2010, 80 мин. turKey, 2010, 80 min.
Өндірісі: agustos film
тілі: түрік
тасығыш: dvd

сценарийдің авторы: селим гюнеш 
Қоюшы режиссері: селим гюнеш 
Қоюшы операторы: сердар оздемир 
Қоюшы суретшілері: иппократис халас, 
мелиха созери 
Композиторы: миркан
продюсері: нур гюнеш, Эмре гюнеш, 
мунире Армстронг
Рольдерде: зивер Арман Ачил, Кая Аккая, 
синем исламоглу, хакан Коркмаз, Рухан одабаз

производство: agustos film
Язык: турецкий
носитель: dvd

Автор сценария: селим гюнеш 
Режиссер-постановщик: селим гюнеш 
оператор-постановщик: сердар оздемир 
художники-постановщики: иппократис халас, 
мелиха созери 
Композитор: миркан
продюсеры: нур гюнеш, Эмре гюнеш, 
мунире Армстронг
в ролях: зивер Арман Ачил, Кая Аккая, 
синем исламоглу, хакан Коркмаз, Рухан одабаз

production: agustos film
language: turkish
format: dvd

Scriptwriter: Selim Güneş
director: Selim Güneş
dop: Serdar ozdemir 
production designers: ippokratis Chalas, meliha Sözeri
Composer: mircan
producers: nur Gunes, emre Gunes, munire armstrong
Cast: ziver armagan acil, Kaya akkaya, 
Sinem islamoglu, hakan Korkmaz, ruhan odabas

сЕлим 
гюнЕш 
селим гюнеш SElIm 
gUnES

1961 жылы түркияда, борчкіде туған. білімі бойынша инже-
нер-электротехник, 1989 жылдан бастап кәсіби фотография 
өнерімен айналысып келеді. оның жұмыстары көптеген 
халықаралық фестивальдарға қатысқан. сонымен қатар 
гюнеш жарнама саласында да еңбек етеді. «Қардай әппақ» 
– оның тырнақалды режиссерлық туындысы. 

Родился в 1961 г. в борчке, турция. инженер-электротехник 
по образованию, гюнеш с 1989 года занимается профессио-
нальной фотографией. его работы выставлялись на многих 
международных фотовыставках. гюнеш также активно ра-
ботает в сфере рекламы. «белый снег» – его режиссерский 
дебют.

born in 1961 in artvin, turkey. trained as engineer, he has, since 
1989, been engaged in professional photography. his works have 
been exhibited at many international photo-exhibitions. Gunes 
also works in the sphere of advertising. White as Snow is his 
directorial debut. 

тҮсіРген фильмдеРі

2010 Ақ қар

фильмогРАфиЯ

2010 белый снег

filmoGraphy

2010 White as Snow
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в фильме поэтически прослеживает-
ся уединенное существование трех 
сестер, живущих в традиционном за-
падном регионе ирана, где случай-
но забредший коммивояжер служит 
отвлечением от общего однообразия 
жизни. 

the film poetically traces the solitary 
existence of three sisters living in the 
traditional, western region of iran, where 
the occasional travelling salesman 
serves as a distraction from the general 
monotony.

фильмде иранның дәстүрлі батыс 
өңірінде елден жырақ тұратын апалы-
сіңлілі үш қыздың өмірі поэтикалық 
түрде суреттеледі. Адасып кездейсоқ 
келіп қалған коммивояжер жігіт қана 
олардың біркелкі тұрмысына өзгеше 
өң береді. 

қызы… әкЕсі… 
қызы 
дочь… отец… дочь
dAUgHtER… fAtHER…  
dAUgHtER

иРАн, 2011, 70 мин.иРАн, 2011, 70 мин. iran, 2011, 70 min.
Өндірісі: dreamlab films
тілі: түрік
тасығыш: dvd

сценарийдің авторы: панахбархода Резаи 
Қоюшы режиссеры: панахбархода Резаи 
Қоюшы операторы: мохаммад Рассули 
Қоюшы суретшісі: панахбархода Резаи 
Композиторы: омид Раеисдана
продюсерлері: панахбархода Резаи 
Рольдерде: Райя насири, Реза Ахмадниа, 
джамилех Рахими, хадиджех Рахими, 
хоссейн Рахими

производство: dreamlab films
Язык: турецкий
носитель: dvd

Автор сценария: панахбархода Резаи 
Режиссер-постановщик: панахбархода Резаи 
оператор-постановщик: мохаммад Рассули 
художник-постановщик: панахбархода Резаи 
Композитор: омид Раеисдана
продюсеры: панахбархода Резаи 
в ролях: Райя насири, Реза Ахмадниа, 
джамилех Рахими, хадиджех Рахими, 
хоссейн Рахими

production: dreamlab films
language: turkish
format: dvd

Scriptwriter: panahbarkhoda rezaee 
director: panahbarkhoda rezaee 
dop: mohammad rassooli 
production designer: panahbarkhoda rezaee 
Composer: omid raeisdana
producers: panahbarkhoda rezaee 
Cast: raya nassiri, reza ahmadnia, Jamileh rahimi, 
Khadijeh rahimi, hossein rahimi

панаХбарХода 
рЕзаи 
панахБархода резаи  
pAnAHBARkHodA REZAEE

1977 жылы иранда, Шазенд қаласында туған. теге-
ранда сурех университетінің режиссерлық факуль-
тетін бітірген (2000). Жиырмадан астам қысқа метраж-
ды көркем және деректі фильмдердің авторы. оның 
«тұмандағы жарық» толық метражды тұңғыш туындысы 
(2007) көптеген кинофестивальдарға қатысып, бірне-
ше халықаралық жүлделерге ие болды, оның ішінде v 
Қазан халықаралық мұсылман киносы кинофестивалінің 
үш бірдей жүлдесі және варна кинофестивалінің бас 
жүлдесі бар. оның толық метражды «Анаға арналған 
әлди» фильмі иран халықаралық кинофестивалінің үш 
жүлдесіне ие болды. 

Родился в 1977 году в Шазенде, иран. окончил режис-
серский факультет университета сурех в тегеране 
(2000). Автор более двадцати короткометражных игро-
вых и документальных лент. его полнометражный дебют 
«свет в тумане» (2007) участвовал на многих кинофес-
тивалях и получил несколько международных наград, в 
том числе три награды v Казанского международного 
кинофестиваля мусульманского кино и главный приз 
кинофестиваля в варне. его третья полнометражная 
картина «Колыбель для матери» получила три награды 
иранского международного кинофестиваля.

born in 1977 in Shazand, iran. Graduated from the directors 
faculty of Sureh university in tehran (2000). author of over 
twenty short fiction and documentary films. his full-length 
debut Light in the Fog (2007) has participated in many film 
festivals and received some international awards, including 
three awards at the iff of muslim cinema in Kazan, tatarstan, 
and the main prize of the film festival in varna. his third full-
length film, A Cradle for Mother, has received three awards 
of the iranian iff. 

тҮсіРген фильмдеРі

2013 Анаға арналған әлди
2011 Қызы…әкесі….қызы
2007 тұмандағы жарық

фильмогРАфиЯ

2013 Колыбель для матери
2011 дочь…отец….дочь
2007 свет в туман

filmoGraphy

2013 a Cradle for mother
2011 daughter…father…daughter
2007 a light in the fog
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дәРіхАнАШы

сҮт

тАл тҮстегі Ау
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убийцы

путеШествие нА луну
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мАсКА

АптеКАРША
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полуденные сети
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meSheS of the afternoon
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егер де театрды киім ілгіштен баста-
лады десек, онда кино қысқа метр-
ден басталады. Кинематографтың 
118 жылдық тарихы ағайынды 
люмьерлердің «поездың ла-сьо-
та» вокзалына келуі» атты қысқа 
метражды картинадан басталады. 
осы уақыт аралығында кинема-
тограф пен оның технологиялары 
қанша өзгеріп, жаңарса да, әлемнің 
түпкір-түпкіріндегі жас режиссерлар 
өздерінің шығармашылық жолдарын 
қысқа метражды қойылымдардан 
бастайды. 
Өкінішке орай, толық метражды 
кино қысқа метрді үлкен экраннан 
тіпті алыстатып жіберді, үш сағаттық 
үлкен киноның айтатын ойын қысқа 
да нұсқа етіп, терең жеткізетін 
қысқа метражды картиналарды тек 
кинофестивальдарда ғана көре 
алатын болдық. биылғы «еура-
зия» кинофестивалінің шеңберінде 
«Қысқа метр түні» атты арнайы 
бағдарламасы жұмыс істейді. 
«түн» бағдарламасын кинематог-
раф тарихындағы тұңғыш ғылыми-
фантастикалық фильм – Жрож 
мельестің «Айға сапар» картинасы 
ашады.
бағдарламаның бірінші жиын-
тығына кеңестік кинематограф 
майталмандарының тырнақалды 
туындылары енгізілген. Көрер-
мендер Андрей тарковскийдің 
(«Адам өлтірушілер»), Андрей 
Кончаловскийдің («бала мен кө- 
гершін») және станислав гово- 
рухиннің («дәріханашы») сияқты 
режиссерлардың алғашқы фильм-
дерімен таныса алады.
екінші жиынтығында көрермендер 
гүлжан баймұхамедова («сүт»), 
Ақтолғай түлеу («бетперде») және 
Алмас бектібаев («теңіз қасқыры») 
сияқты қазақ режиссерларының 
қысқа метражды туындыларын көре 
алады. 
«Қысқа метр түні» бағдарламасы 
әлемдік арт-хауста төңкеріс жасаған 
майя дерен мен Александр 
хаммидтің «тал түстегі ау» атты 
атақты фильмімен жабылады.

қысқа мЕтрдіҢ түні
ночь короткого метра / SHoRt fIlmS nIgHt

если театр начинается с вешалки, то 
кино начинается с короткометражки. 
118 лет назад история кинематогра-
фа началась с короткометражной 
картины братьев люмьер «прибы-
тие поезда на вокзал ла-сьота». и 
как бы за это время не менялся ки-
нематограф и технологии, молодые 
режиссеры во всем мире по-прежне-
му начинают свой творческий путь 
с постановки короткометражного 
кино. 
увы, но полнометражное кино прак-
тически полностью выдворило ко-
роткий метр с больших экранов, и 
увидеть лаконичные истории, ко-
торые порой бывают глубже и ос-
мысленнее, чем трехчасовые блок-
бастеры, можно увидеть лишь на 
кинофестивалях. Юбилейный мКф 
«евразия» отдает дань уважения 
короткометражному кино в рамках 
«ночи короткого метра». 
программу «ночи» откроет первый 
в истории кинематографа научно-
фантастический фильм «путешест-
вие на луну» Жоржа мельеса.
первый блок включил в себя дебют-
ные работы мэтров советского кине-
матографа. зрители смогут позна-
комиться с первыми постановками 
таких режиссеров, как Андрей тар-
ковский («убийцы»), Андрей Конча-
ловский («мальчик и голубь») и ста-
нислав говорухин («Аптекарша»).
во втором блоке зрители смогут 
познакомиться с наиболее интерес-
ными короткометражками, создан-
ными казахстанскими режиссерами 
гульжан баймухамедовой («моло-
ко»), Актолгай тулеу («маска») и 
Алмасом бектибаевым («морской 
волк»). 
завершится «ночь короткого мет-
ра» показом признанного шедевра 
короткого метра, а именно перелом-
ной для мирового арт-хауса карти-
ной «полуденные сети» майи дерен 
и Александра хаммида. 

if theatre begins at the cloakroom, then 
cinema begins with shorts. 118 years 
ago the history of cinema began with 
a short film by the brothers lumière, 
“the arrival of the train at la Ciotat”. 
and as if film and technology had not 
changed since then, young directors all 
over the world still begin their careers 
with short films. 
alas, full-length films have completely 
driven away the short film from the 
big screens, and only festivals offer 
an opportunity to see these laconic 
stories which, at times, are deeper 
and more intelligent than a three-hour 
blockbuster. the jubilee edition of 
eurasia pays tribute to the short film 
during a “night of Shorts”. 
“night of Shorts” opens with the first 
sci-fi film in the history of cinema, “a 
trip to the moon” by Georges méliès.
the first section includes the debut 
films of masters of Soviet cinema. 
Spectators have a chance to see the 
first films of such directors as andrei 
tarkovsky (“murderers”), andrei 
Konchalovsky (“the boy and the 
pigeon”) and Stanislav Govorukhin 
(“the pharmacist”).
in the second section spectators will 
be able to get acquainted with the most 
interesting shorts created by Kazakh 
directors Gulzhan baimukhamedova 
(“milk”), aktolgai tuleu (“mask”), and 
almas bektibaev (“old Salt”). 
the “night of Shorts” concludes 
with screenings of a recognized 
masterpiece of short film, a watershed 
film for the world of art-house, “meshes 
of the afternoon” by maya deren and 
alexander hammid. 

қысқа метрДің түні • ночь короткого метра • short films night
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АдАм өлтіРУшілеР

КсРо, 1956, 19 мин. Өндірісі: бмКи. тілі: орыс. тасығыш: dvd
сценарийдің авторлары: Александр гордон, Андрей тарковский, 
Эрнест хемингуэйдің әңгімелерінен
Қоюшы режиссерлары: марика бейку, Александр гордон, 
Андрей тарковский
Қоюшы операторлары: Альфредо Алварез, Александр Рыбин
Рольдерде: Юлий файт, Александр гордон, валентин виноградов, 
вадим новиков, Юрий дубровин, Андрей тарковский, 
василий Шукшин

Убийцы

сссР, 1956, 19 мин. производство: вгиК. Язык: русский. 
носитель: dvd
Авторы сценария: Александр гордон, Андрей тарковский, 
по рассказу Эрнеста хемингуэя
Режиссеры-постановщики: марика бейку, Александр гордон, 
Андрей тарковский
операторы-постановщики: Альфредо Алварез, Александр Рыбин
в ролях: Юлий файт, Александр гордон, валентин виноградов, 
вадим новиков, Юрий дубровин, Андрей тарковский, 
василий Шукшин

Murderers

uSSr, 1956, 19 min. prodcution: vGiK. language: russian. format: dvd
directors: marika beiku, alexander Gordon, andrei tarkovsky
Scriptwriters: alexander Gordon, andrei tarkovsky, 
based on ernest hemingway’s story
dop: alfredo alvarez, alexander rybin
Cast: yuli fait, alexander Gordon, valentin vinogradov, vadim novikov, 
yuri dubrovin, andrei tarkovsky, vasili Shukshin

АйғА сАпАР

франция, 1902, 14 мин. Өндірісі: Star film. тілі: француз. 
тасығыш: dvd
сценарийдің авторы: Жорж мельес
Қоюшы режиссеры: Жорж мельес
Қоюшы операторлары: мишо, люсьен тенги
Рольдерде: виктор Андре, блюэт бернон, Анри делануа, 
Жорж мельес

пУтешествие нА лУнУ

франция, 1902, 14 мин. производство: Star film. Язык: французский. 
носитель: dvd
Автор сценария: Жорж мельес
Режиссер-постановщик: Жорж мельес
операторы-постановщики: мишо, люсьен тенги
в ролях: виктор Андре, блюэт бернон, Анри делануа, Жорж мельес

A Trip To ThE Moon

france, 1902, 14 min. production: Star film. language: silent. 
format: dvd
director: Georges méliès 
Scriptwriter: Georges méliès
dop: michaut, lucien tainguy
Cast: victor andré, bleuette bernon, henri delannoy, Georges méliès 

қысқа метрДің түні • ночь короткого метра • short films night
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бАлА мен КөгеРшін

КсРо, 1961, 20 мин. Өндірісі: бмКи оқу киностудиясы. тілі: орыс. 
тасығыш: dvd
сценарийдің авторы: Андрей Кончаловский
Қоюшы режиссерлары: Андрей Кончаловский, евгений осташенко 
Композиторы: вячеслав овчинников
Рольдерде: николай бурляев, владимир Шурупов, евгений урбанский

мАльчиК и голУбь

сссР, 1961, 20 мин. производство: учебная киностудия вгиКа. Язык: 
русский. носитель: dvd
Автор сценария: Андрей Кончаловский
Режиссеры-постановщики: Андрей Кончаловский, евгений осташенко 
Композиторы: вячеслав овчинников
в ролях: николай бурляев, владимир Шурупов, евгений урбанский

ThE Boy AnD ThE pigEon

uSSr, 1961, 20 min. production: educational film studio vGiK. language: 
russian. format: dvd
Scriptwriter: andrei Konchalovsky 
directors: andrei Konchalovsky, yevgeni ostashenko 
Composer: viacheslav ovchinnikov 
Cast: nikolai burlyaev, vladimir Shurupov, evgeni urbansky 

бетпеРде

Қазақстан, 2014, 19 мин. 16 сек. Өндірісі: Актолғай түлеу. тілі: қазақ. 
тасығыш: dvd
сценарийдің авторы: серік Райбаев
Қоюшы режиссеры: Актолғай түлеу
Қоюшы операторлары: самат Шәріпов, еркінбек пытыралиев
Рольдерде: тілектес мейрамов, Жандос әубәкіров

мАсКА

Казахстан, 2014, 19 мин. 16 сек. производство: Актолгай тулеу. 
Язык: казахский. носитель: dvd
Автор сценария: серик Райбаев
Режиссер-постановщик: Актолгай тулеу
операторы-постановщики: самат Шарипов, еркинбек пытыралиев
в ролях: тилектес мейрамов, Жандос Аубакиров

ThE MAsk

Kazakhstan, 2014, 19 min. production: aktolgai tuleu. language: Kazakh. 
format: dvd
Scriptwriter: Serik raibaev
director: aktolgai tuleu
dop: Samat Sharipov, erkinbek pytyraliev
Cast: tilektes meiramov, zhandos aubakirov

қысқа метрДің түні • ночь короткого метра • short films night
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дәРіхАнАшы

КсРо, 1964, 22 мин. Өндірісі: бмКи. тілі: орыс. тасығыш: dvd
сценарийдің авторы: станислав говорухин, Антон чеховтың әңгімесі 
бойынша
Қоюшы режиссеры: станислав говорухин
Қоюшы операторлары: валерий Шувалов, николай ильчук
Композиторы: Юрий мацкевич
Рольдерде: тамара совчи, Александр Январев, Юрий Катин-Ярцев, 
борис иванов

АптеКАРшА

сссР, 1964, 22 мин. производство: вгиК. Язык: русский. 
носитель: dvd
Автор сценария: станислав говорухин, по рассказу Антона чехова
Режиссер-постановщик: станислав говорухин
операторы-постановщики: валерий Шувалов, николай ильчук
Композитор: Юрий мацкевич
в ролях: тамара совчи, Александр Январев, Юрий Катин-Ярцев, 
борис иванов

ThE phArMACisT

uSSr, 1964, 22 min. production: vGiK. language: russian. format: dvd
Scriptwriters: Stanislav Govorukhin, based on anton Chekhov’s story 
director: Stanislav Govorukhin 
dop: valeri Shuvalov, nikolai ilchuk 
Composer: yuri matskevich 
Cast: tamara Sovchi, alexander yanvarev, yuri Katin-yartsev, boris ivanov

сүт

Қазақстан, 2013, 35 мин. Өндірісі: Ш. Айманов атындағы 
«Қазақфильм» АҚ. тілі: орыс. тасығыш: dvd
Қоюшы режиссеры: гүлжан баймұхамедова
сценарийдің авторы: гүлжан баймұхамедова
Қоюшы операторы: борис трошев
Рольдерде: Ясмин сейфуллин, Ақмарал Алдоңғарова, Андрей 
Кулагин, Анна фоминых, светлана мазулевская, оксана бойченко, 
Қаймикамал апа

молоКо

Казахстан, 2013, 35 мин. производство: Ао «Казахфильм» 
им. Ш. Айманова. Язык: русский. носитель: dvd
Режиссер-постановщик: гульжан баймухамедова
Автор сценария: гульжан баймухамедова
оператор-постановщик: борис трошев
в ролях: Ясмин сейфуллин, Акмарал Алдонгарова, Андрей Кулагин, 
Анна фоминых, светлана мазулевская, оксана бойченко, 
Каймикамал Апа

Milk

Kazakhstan, 2013, 35 min. production: Kazakhfilm. language: russian. 
format: dvd
director: Gulzhan baimukhamedova
Scriptwriter: Gulzhan baimukhamedova
dop: boris troshev
Cast: yasmin Seifullin, akmaral aldongarova, andrei Kulagin, 
anna fominykh, Svetlana mazulevskaya, oksana boichenko, 
Kaimikamal apa

қысқа метрДің түні • ночь короткого метра • short films night
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тАл түстегі АУ

АҚШ, 1943, 14 мин. Өндірісі: майя дерен. тілсіз кино. тасығыш: dvd
сценарийдің авторы: майя дерен
Қоюшы режиссерлары: майя дерен, Александр хаммид
Қоюшы операторы: Александр хаммид
Композиторы: тэйдзи ито
Рольдерде: майя дерен, Александр хаммид

полУденные сети

сША, 1943, 14 мин. производство: майя дерен. Язык: немой. 
носитель: dvd
Автор сценария: майя дерен
Режиссеры-постановщики: майя дерен, Александр хаммид
оператор-постановщик: Александр хаммид
Композитор: тэйдзи ито
в ролях: майя дерен, Александр хаммид

MEshEs oF ThE AFTErnoon

uSa, 1943, 14 min. production: maya deren [eleanora derenkovskaya]. 
language: silent. format: dvd
Scriptwriter: maya deren
directors: maya deren, alexander hammid
dop: alexander hammid
Composer: teiji ito
Cast: maya deren, alexander hammid

теңіз ҚАсҚыРы

Қазақстан, 2012, 18 мин. Өндірісі: Ш. Айманов атындағы 
«Қазақфильм» АҚ. тасығыш: dvd
сценарийдің авторлары: Алмас бектібаев, серік Қаракете
Қоюшы режиссеры: Алмас бектібаев
Қоюшы операторы: Қазбек әміржанов
Композиторы: Жанар сабит
Рольдерде: едіге болысбай, Жақсыбек омарпатша, Айбек 
Жолмырзаев, серік ембергенов, дастанбек Жұпан, Алмас бектібаев 

моРсКой волК

Казахстан, 2012, 18 мин. производство: Ао «Казахфильм» 
им. Ш. Айманова. Язык: казахский. носитель: dvd
Автор сценария: Алмас бектибаев, серик Каракете
Режиссер-постановщик: Алмас бектибаев
оператор-постановщик: Казбек Амержанов
Композитор: Жанар сабит
в ролях: едиге болысбай, Жаксыбек омарпатша, Айбек Жолмырзаев, 
серик ембергенов, дастанбек Жупан, Алмас бектибаев 

olD sAlT

Kazakhstan, 2012, 18 min. production: Kazakhfilm. language: Kazakh. 
format: dvd
Scriptwriter: almas bektibaev, Serik Karakete
director: almas bektibaev
dop: Kazbek amerzhanov
Composer: zhanar Sabit
Cast: egide bolysbai, zhaksybek omarpatsha, aibek zholmyrzaev, 
Serik embergenov, dastanbek zhupan, almas bektibaev 

қысқа метрДің түні • ночь короткого метра • short films night
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іскерлік БағДарламасы • Деловая программа • Business program

«КоРей КинемАтогРАфы 
дАмУының еРеКшеліКтеРі» 
дөңгелеК үстелі

16 қыркүйек, 10.30–12.00, 
Фестиваль орталығы,  
«Рахат Палас» қонақ үйі

Корей киносын қолдау және тара-
ту орталығының тұсаукесері: негізгі 
бағыттары; кинематограф дамуының 
негізгі тенденциялары; «Жаңа ко-
рей толқыны» әлемдік феномені; 
коммерциялық және авторлық 
киноның табысы; бірлескен өндіріс, 
қызмет және технологиялар экс-
порты саласындағы тәжірибелер; 
фильмдердің халықаралық рынокқа 
шығуы. 

Жүргізушілер: бенджамин ил-
лос – кинотанушы, Канн хКф және 
«Режиссерлардың екі апталығының” 
сұрыптаушысы; Юлия Ким – «еура-
зия» хКф бағдарламалық қызметінің 
менеджері, Ш.Айманов атындағы 
«Қазақфильм» АҚ халықаралық 
қатынастар жөніндегі менеджері.

«ҚАзАҚ ЖАңА толҚынының 30 
Жылдығы» дөңгелеК үстелі

18 қыркүйек, 12.00–13.00, 
Фестиваль орталығы,  
«Рахат Палас» қонақ үйі

Қазақ жаңа толқынының фе-
номені: пайда болу тарихы; с. 
соловьевтың шеберханасы; Қазақ 
жаңа толқыны режиссерларының 
қазақ кинематографының дамуына 
қосқан үлесі.

Жүргізуші: Рашид нұғманов – 
қазақстандық режиссер, сценарист, 
продюсер, қоғам қайраткері. 

іскЕрлік баҒдарлама
деловая программа / BUSInESS pRogRAm

КРУглый стол  
«особенности РАзвития 
КоРейсКого КинемАтогРАфА»

16 сентября, 10.30–12.00, 
Фестивальный центр, 
гостиница «Рахат Палас»

презентация центра по поддержке 
и продвижению корейского кино: ос-
новные направления деятельности; 
основные тенденции развития кине-
матографа; мировой феномен «но-
вая корейская волна»; успех ком-
мерческого и авторского кино; опыт 
в сфере ко-продукции, экспорта ус-
луг и технологий; выход фильмов на 
международный рынок. 

модераторы: бенджамин иллос 
– киновед, отборщик Каннского 
мКф, двухнедельник режиссеров; 
Юлия Ким – менеджер программной 
службы мКф «евразия», менеджер 
по международным отношениям Ао 
«Казахфильм» им. Ш. Айманова.

КРУглый стол «30-летие 
КАзАхсКой новой волны»

18 сентября, 12.00–13.00, 
Фестивальный центр, 
гостиница «Рахат Палас»

феномен Казахской новой волны: 
история зарождения, мастерская 
с. соловьева; вклад режиссеров 
Казахской новой волны в развитие 
казахского кинематографа.

модератор: Рашид нугманов – ка-
захстанский режиссер, сценарист, 
продюсер, общественный деятель. 

rounD TABlE “pECuliAriTiEs 
oF ThE DEvElopMEnT oF 
korEAn CinEMA”

16 September, 10.30–12.00,  
Festival Center, Hotel Rahat Palace

presentation of the Center for support 
and promotion of Korean cinema: basic 
directions of activity; basic tendencies 
of the development of cinema; the 
global phenomenon “Korean new 
Wave”; the success of commercial 
and auteur cinema; experience in 
the sphere of co-production, export 
of services and technologies; 
international distribution. 

Moderators: benjamin illos, film 
scholar, selector of the Cannes iff 
and the directors’ fortnight; Julia 
Kim, manager of programming at iff 
eurasia, manager of international 
relations at Kazakhfilm

rounD TABlE “30Th 
AnnivErsAry oF ThE kAzAkh 
nEw wAvE”

18 September, 12.00–13.00,  
Festival Center, Hotel Rahat Palace

the phenomenon of the Kazakh new 
Wave: history of its origin, the workshop 
of S. Solovyov; the contribution of 
directors of the Kazakh new Wave to 
the development of Kazakh cinema.

Moderator: rashid nugmanov, 
Kazakh director, scriptwriter, producer, 
public figure. 
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