
 

 

 

 

Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні та Фестиваль кіно і урбаністики «86» раді 

запросити Вас на 

показ документального фільму російського режисера Віталія Манського 

«Труба» 

та дискусію після нього 

Місце: Кінотеатр «Жовтень», вул. Костянтинівська, 26, кінозал «Гегемон» 

Час: 6 червня, 19:00, початок реєстрації на дискусію о 18.30 

 

Випущений у 2013 році фільм «Труба» не виходив у прокат. Стрічка демонструється переважно на 

кінофестивалях, в Україні її вже бачили в Одесі і у Славутичі в рамках фестивалю «86» , а ось у Києві 

«Трубу» показуватимуть вперше.  

 Ось як про цей фільм писала кореспондентка видання LB.ua Катерина Яременко: "Труба" Віталія 

Манського – один з найочікуваніших фільмів фестивалю – став чудовою замальовкою до побуту 

людей, які мешкають в місцях, де проходить газопровід, що транспортує газ з Росії до Європи. Поволі 

просування на Захід фарби густішають: крижаніла північ Росії змінюється на більш теплі українські 

пейзажі і закінчується маскарадом у Кельні. «Я знала, що в Росії живуть погано, але не знала, що 

настільки погано», - розповідала про свої враження від подорожі і процесу зйомок операторка фільму 

Олександра Іванова, яка приїхала на фестиваль».  

Після показу фільму ми запрошуємо всіх наших гостей приєднатися до дискусії з режисером фільму та 

нашими експертами. Ми хочемо використати нагоду показу для того, щоб поговорити з Вами не тільки 

про сам фільм, а й про соціальні і політичні контексти, які він піднімає. Про енергозалежність і 

геополітику, про життя людей, пов’язаних газпромівською трубою і їх відношення один до одного, про 

події на Сході України та майбутнє українсько-російських стосунків. 

Програма:  

18.30    Реєстрація на участь у дискусії 

19.00    Показ фільму «Труба» (показ фільму платний, квитки можна придбати у касі кінотеатру,  

вартість: 30-50 грн.) 



21.00   Дискусія 

             Учасники: 

- Віталій Манський, режисер фільму, Москва 

- Ольга Папаш, культуролог, кінокритик, Київ 

- Андрій Сайчук, журналіст, ведучий Громадського ТБ, Київ 

Модераторка: 

Надія Парфан, культуролог, кінокритик, спів засновниця фестивалю кіно та урбаністики «86», 

Київ 

Після закінчення дискусії запрошуємо наших гостей на фуршет для неформального спілкування за 

келихом вина 

Для участі у дискусії просимо Вас зареєструватися, заповнивши онлайн-анкету: 

http://info.boell.org.ua/registration/anketa2.php  
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