К У Л Ь Т У Р А

Часом у людей немає
іншого вибору, ніж
стати революціонерами
ШІСТЬ ПОКАЗІВ ФІЛЬМУ ”МАЙДАН” ПРОВІВ СТЮАРТ ФАРМЕР, ПЕРШ НІЖ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ НАЗВАЛА ЦЕ ”ІНОЗЕМНИМ ВТРУЧАННЯМ У МАСОВІ ЗАВОРУШЕННЯ В КИЄВІ”.
22 СІЧНЯ АМЕРИКАНЦЮ ЗАБОРОНИЛИ В’ЇЗД В УКРАЇНУ

Стюарт Чарльз ФАРМЕР
35 років, підприємець
Народився у штаті Юта, США. Вивчав
літературу і філософію у приватному
релігійному університеті Brigham Young
University у місті Прово. Покинув його,
щоб 2002-го заснувати компанію Open
Air Cinema – ”Кіно просто неба”. Рік жив на Гаїті.
Протягом п’яти років мешкає в хатині посеред лісу
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поблизу міста Санденс, де проходить найбільший у США
фестиваль незалежного кіно. Працює над здешевленням
обладнання для показів просто неба. Щороку продає
сотні надувних екранів для перегляду фільмів надворі.
Зневажає голлівудські стрічки. Вважає, що кожна культура має насолоджуватись власним кіно.
Їздить тільки на велосипедах чи мотоциклах. Торік чотири місяці подорожував від Юти до Торонто, Канада.
Розлучений. Має 6-річну доньку, з якою регулярно
бачиться

КІНО З ВЕЛОСИПЕДА – НАЙВІЛЬНІШЕ З УСІХ
ВИДІВ КІНО. Воно

бездротове, мобільне
і не потребує палива. Хіба що треба хліб
і банан для того, хто крутитиме педалі.
Не обов’язково навіть мати екран. Можна
проектувати фільм на будь-яку поверхню –
тротуар чи пам’ятку архітектури. Ми тільки
нещодавно спробували ”велосипедне
кіно” в Америці. Міг би одразу звернутися
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Овальний екран навпроти станції метро ”Хрещатик” тримають
дві металеві розтяжки. Поряд – велосипед, заднє колесо
заблоковане. До нього приєднали генератор, завбільшки
із зарядний пристрій до ноутбука. Доки крутять педалі, енергії
вистачає для компактного проектора, колонок і мобільного
телефону, з якого транслюють фільм. Показують Al-Midan –
”Майдан”, 108-хвилинну документальну стрічку Джохана
Нужейма про революцію в Єгипті, що почалася на площі Тахрір
у Каїрі у січні 2011-го. До Києва фільм і устаткування для
”велосипедного кіно” привіз американець Стюарт Фармер

до великих торговельних мереж і заробити
купу грошей. Але захотів привезти його
в місце, де ”вуличне кіно” набуває нових
значень, а показаний фільм буде важливий
і корисний.
Я вже був у Києві, коли прийняли ті
закони (закони Олійника–Колесніченка,
що обмежували свободу дій

МОЖНА
ПРОЕКТУВАТИ ФІЛЬМ
НА БУДЬ-ЯКУ
ПОВЕРХНЮ – ТРОТУАР
ЧИ ПАМ’ЯТКУ
АРХІТЕКТУРИ

та висловлювань, ухвалили 16 січня. –
”Країна”). На вулиці було так тихо, майже
як у Північній Кореї. А тоді люди почали
стікатися на Майдан, щоб висловити свою
незгоду. Подумав: так тупо прийняли
закони, які знищать країну, ще й так
швидко. Але українці не забарились
відповісти. Вразило, скільки громадян
присвятили себе руху спротиву.
6
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Олена ПАВЛОВА

Стежив за подіями в Києві. У моїй сім’ї
є українці – чоловік сестри. Також жінка, яка
допомагає доглядати за донькою, виросла
неподалік Києва. Тож я не вроджений
українець, але ”насаджений”. Підлітком
натрапив на книжку про Бабин Яр, потім
читав ”Архіпелаг ГУЛАГ” Солженіцина.
Історія показує небезпеки корупції і ”поганої
юриспруденції” – несправедливих законів

Колиска
демократа
– Ну як вона співає? Ні слуху, ні голосу, – дивується Олена кліпу Віри
Брежнєвої.
Мої однокласники слухають музику
поважче. А тему зачепили, бо з екранів
рівненського кафе, де мав бути тільки
джаз і блюз, на всю гатить ”русский
мир”.
– Фігурою, – запевняє Гліб. І висуває
теорію, чому українська естрада програє російській попсі. – Знаєш у чому
різниця між Вірою Брежнєвою і Степаном Гігою? У Брежнєвої нема голосу,
але офігенна подача.

КАМЕРА ПОКАЗУЄ
ЗГОДУ ”БЕРКУТІВЦІВ”
ОТРИМУВАТИ ГРОШІ
ЗА НАСИЛЬСТВО
і хибного управління. Це ніби стояти над
прірвою – мусиш весь час бути пильний.
Тож я подумав про ”Майдан” – це вибухова
стрічка про революцію в Каїрі. Боротьба
іншого народу проти того ж – суцільної
корупції і насилля. Знаю авторів фільму,
тож попросив у них право на переклад
і вільний показ в Україні. Українську
озвучку і субтитри зробили вже в Києві
за чотири дні.

Це такий, як Іво Бобул,
тільки гарніший
– Хто такий Степан Гіга? – ковтає ”Геннесі” Микола.
– Це такий, як Іво Бобул, тільки гарніший, – пояснюють Олена з Глібом.
Суперечка, хто крутіший – Бобул
чи Гіга – переможця не визначає.
– Який би в них голос не був, без ”подачі” нічого не вийде, – каже Гліб.
– А Поплавський? – запитує Олена. Два
останні класи вони сиділи за однією
партою і досі дивуюся, чому між ними
так і не стався роман чи кровопролиття. – Що тоді ті його голі баби, як не
”подача”?
– Як платник податків я зацікавлений,
щоб гроші в університетах ішли на підготовку професіоналів. Які вміють звук
добре налаштувати і танець поставити, – починає лекцію Гліб.
– ”Робота по блату – колиска демократа”, – цитую фразу з автобіографічної
книжки Поплавського.
На мене підозріло позирають кілька
пар очей – чого це я її читала. Пояснюю,
що кілька років тому писала анонс
прощального творчого вечора Михайла
Михайловича. Потім виявилося, що подібний концерт він проводить щороку.
От тільки зі сцени чомусь не йде. Але
торік не було – перевибори.
– Ну, Верховна Рада – це ближче
до його творчості, – сміємося.
Зате у грудні був ювілейний творчий
вечір Іво Бобула, на який збиралася йти
з друзями. Його ми пропустили – через
”революцію”.
– Шкода, звісно, – кажу. – Але через
революцію ми пропустили також усі
можливі покази ”Іронії долі” – і це
тішить.
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Наступного вечора був ”велосипедний”
показ фільму ”Майдан”. Мабуть, відучора
я став злочинцем, демонструючи цю стрічку
просто неба – казав тоді. Закріпив підпори
для екрана шинами від авто – бо так
сподобалось.

Автори стрічки йдуть за трьома
учасниками подій єгипетської революції,
щоб показати, як це: бути на площі
й боротися. Іноді глядачі критикують
фільм: мовляв, оспівує анархію. Але часом
у людей немає іншого вибору, ніж стати
революціонерами. Це небезпечна справа:
навіть якщо Янукович піде у відставку, буде
новий уряд – це тільки початок. Можна
сказати, що в Єгипті нині живеться навіть
гірше, ніж до революції. Тож ця картина –
можливість отримати урок і застереження
бути пильними. Багато хто у фільмі
жалкує, що залишив площу Тахрір. То було
місце, де вони мали власну гідність, повагу,
їх не контролювали. Чи стане Україна
Єгиптом? Я не експерт, але вважаю,
що Майдан не повинен розходитись, доки
ви не отримаєте реформ, яких вимагаєте.
Подібні події зараз розгортаються
у Мексиці. Там також не було іншого
вибору, ніж повстання.
Комічно, що мене звинуватили
в підбурюванні до насильства через те,
що ми показували ”Майдан”. Усе, що вони
кажуть, треба сприймати навпаки, і це

буде правда. Кажуть, що я – шпигун,
провокатор. Натомість це влада –
найбільший провокатор і агресор.
Після 22 січня почали відчувати
присутність міліції поруч. Мій телефон
часто вимикався. Якісь похмурі чоловіки
стояли на показі надто довго, як на
тих, кого не цікавить фільм. Міліція
навідалась до господаря квартири, яку
я винаймав напроти мерії, розпитували
про мене. 25 січня відчув: копи були під
моїми дверима. У посольстві Сполучених
Штатів сказали, що не можуть гарантувати
мою безпеку, що мушу поїхати негайно.
Хлопці з Майдану допомогли сховати
апаратуру, провели мене в аеропорт. Але все
обладнання з наших схованок украли.
На початку кожного кіносеансу показували
інший важливий фільм – ”Сором” із проекту
українських режисерів ”Вавилон’13”. Камера
підходить впритул до першого ряду ”Беркута”
і дивиться на них викривально – зазирає
у вічі й душі. Показує їхню згоду отримувати
гроші за насильство. Легко чинити його
анонімно, але камера не дає їм залишитися
анонімними. Видно, як солдати дихають
в об’єктив. Хтось затуляє очі руками, інший
робить вигляд, що йому байдуже, ще хтось
відвертається. Намагання відмахнутись
від камери свідчать про те, що частина його
людського серця не має спокою. Не знаю
особистих історій тих вояків. Може, у них
було складне минуле, а тепер отримали
роботу. Але стояти в колоні й мати обов’язок
бити невинних людей – це і є сором.

КОЛИ ТОБІ, ЗМЕРЗЛОМУ,
ХТОСЬ ПРОСТЯГАЄ
СКЛЯНКУ ГАРЯЧОГО
ЧАЮ – МОВА НЕ ПОТРІБНА
Показував також ”Життя за один день” –
стрічку, що складається із 45 тисяч
шматків відео з YouTube. Людей з усього
світу попросили зафільмувати день свого
життя, а потім із маленьких сцен зробили
кіно. Це чесний, теплий фільм, що дає
змогу розслабитись. Не можна показувати
повсталим тільки ідеологічне кіно. Людина
повинна вміти мріяти й навіть у такі важкі
часи знати, що є нормальне життя.
На Майдані часом відчував мовний бар’єр. Але
коли тобі, змерзлому, хтось простягає склянку
гарячого чаю – мова не потрібна. Відчуваєш
енергію тих, хто допомагає одне одному.
текст: Катерина КИСЕЛЬОВА,
фото надане Стюартом ФАРМЕРОМ
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