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• об’єднання кінематографістів та обивателів.

• свято етнографічного та антропологічного документального та ігрового кіно,

де можливо побачити та відчути повсякденне серцебиття малих та великих

народів, спільнот, мешканців сіл та міст.

• платформа, де кінематографісти та фольклористи, етнографи зможуть краще

зрозуміти один одного, поділитися ідеями та, можливо, домовитися про

майбутню сумісну працю, що сприяє розвитку кінематографії.

• перший і єдиний етнографічний кінофестиваль, який не має аналогів в

Україні, історична та унікальна подія приверне увагу ЗМІ всієї країни.

• прекрасна можливість залучення туристів в регіон, розвитку місцевого малого

та середнього бізнесу,

• спосіб промоції регіону на всеукраїнському та міжнародному рівні.
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“OKO” 
Ethno Film Festival

• 8 днів фестивалю.

У 2020р. 5 онлайн та 3 

просто неба

• вечірні покази конкурсних 

та неконкурсних 

короткометражних і 

повнометражних фільмів

• денні воркшопи та 

майстер-класи, дитяча 

зона, екскурсії для гостей

• церемонія відкриття і 

закриття



Мета фестивалю

• заархівувати та зробити надбанням широкої

громадськості побути і звичаї, народне

мистецтво та ремесла, побут та колорит

народів української Бессарабії та всього

світу.

• зацікавити етнографічним і

антропологічним матеріалом, народним

мистецтвом і ремеслами середовище

молодих кінематографістів і стимулювати їх

творчий пошук в цьому напрямку;

• створити умови для професійного

спілкування кінематографістів і

фольклористів, сприяти створенню

спільних фільмів, сприяти діалогу різних

культур.

• популяризувати українську Бессарабію.



Завдання

Кінофестиваль спрямований на об'єднання творчих
зусиль початківців і професійних кінематографістів,
простих обивателів і досвідчених фольклористів,
розвиток потенціалу краю. Тому важливо зробити
його щорічним, що збільшить його масштаби і
відповідно потенціал, інвестиції та туризм.



Команда 

фестивалю 

1. Засновник і директор 
фестивалю Тетяна Станева

Автор ідеї, власник торгової
марки «ОКО», відповідальна за
кінцевий результат, на ній
замикаються всі контакти і
функціональність фестивалю.
Здійснює контроль виконання
завдань кожного департаменту,
призначає відповідальних,
формування загальної програми
фестивалю, пошук спонсорів та
взаємодія з партнерами,
комунікація з пресою,
твердження фільмів, промо
фесту.

2. Програмний директор 
Олена Рубашевська

Відбір і оцінка фільмів,
розміщення реклами про
кінофестивалі на кіношних
майданчиках і на сайтах
фестивалів партнерів,
формування програми фільмів,
і спілкування з режисерами.

3. Адміністратор Тетяна 
Атмажова

Пошук обладнання, заповнення
поточних потреб фестивалю,
допомога в СММ, підготовка
презентацій, оформляє гостей,
реєстрація учасників
фестивалю, координація роботи
волонтерів і комунікація між
організаторами та командою
фестивалю, гостями та хостами.
Адміністрування прийому
спеціальних гостей.



Команда 

фестивалю

4. Технічний директор
Ян Лелюк

Пошук техніки, контроль її
монтажу / демонтажу та роботи
техперсоналу, відповідальний за
формування списку, зберігання і
показ фільмів титрування не
українських відібраних фільмів.

5. SMM-співробітник

Активне створення контенту і
координація роботи соцмереж і
сайту фестивалю.

6. Кінопереводчик

Несе відповідальність за
переклад титрів відібраних
фільмів.



• Громадська Організація «ОКО» -
об'єднання креативних
особистостей »

Організація кінофестивалю.

• Сільська рада

Надання локації, електрики,
забезпечення охорони та прибирання,
подарунків учасникам. Організація
банкетів та офіційних прийомів
високопоставлених гостей.

• Болградська районна рада

Забезпечення інформаційної підтримки,
часткове фінансування, надання
обладнання та техніки.

Оргкомітет



* На ОКО подалися вже більше 1000 барвистих коротких і повнометражних метрів, очікується подача і

розгляд кількох тисяч заявників, з яких будуть відбиратися найкращі на конкурс і формуватися програма

фестивалю.

Програма включає:

30 коротких метрів (6 блоків), з них: 15 іноземних та 15 українських, 6 - повних 

(іноземних та українських).

Позаконкурсна програма з кількох коротких метрів про рідний край і Д / Ф «Місце 

сили».

Нагороди за категоріями: 

а) переможець в категорії короткий метр (міжнародна програма) 

б) переможець в категорії короткий метр (національна програма) 

в) переможець в категорії повний метр 

г) special mention (журі вибирає будь-якого) + нагорода від Болградського району, 

+ нагорода від Letter to Fest.



Дякую за увагу!


