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OKO – є об’єднанням кінематографістів та обивателів, це свято етнографічного

та антропологічного документального та ігрового кіно, де можливо побачити та

відчути повсякденне серцебиття малих та великих народів, спільнот, мешканців

сіл та міст. Разом із тим, це є місцем, де кінематографісти та фольклористи,

етнографи зможуть краще зрозуміти один одного, поділитися ідеями та,

можливо, домовитися про майбутню сумісну працю. На цій підставі, фестиваль

буде позбавлений будь якої офіційності – тут не буде червоних килимів, але при

цьому будуть церемонії нагородження та призи.

Про фестиваль



• архівувати та зробити надбанням широкої
громадськості побути і звичаї, народне мистецтво та
ремесла, побут та колорит народів Бесарабії 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.

• розвиток міжкультурного та міжнаціонального
діалогу, зменшення расизму, ксенофобії та
дискримінації, через показ фільмів про культурне
різноманіття різних народів та етнічних груп.

Мета
фестивалю



Під час фестивалю гостям буде надана можливість брати участь у семінарах, форумах і

майстер-класах на тему кіномистецтва і фольклору, на яких будуть обговорені різні проблеми

сучасного кіномистецтва, а також творчих зустрічах з режисерами, сценаристами,

фольклористами та етнографами. Кінофестиваль спрямований на об'єднання творчих зусиль

початківців і професійних кінематографістів, простих обивателів і досвідчених фольклористів.

«ОКО» - щорічний і міжнародний фестиваль. У 2020 є конкурсна, а також позаконкурсна

програма, на якій буде продемонстрована серія етнографічних документальних

короткометражних та повнометражних стрічок з етнографічною та антропологічною фактурою.



12-19 вересня 2020 року – онлайн Дати



− На конкурсну програму приймаються короткі та повні метри, документальні та

ігрові фільми з етнографічною та антропологічною фактурою та повинні

відповідати основній темі конкурсу:

1. Традиційний костюм.

2. Будь-яке свята календарно-обрядового циклу.

3. Будь-який обряд сімейно-побутового циклу.

4. Майстер-клас народного ремесла або традиційної страви.

5. Все, що вміщує етнографія і фольклор, і з режисерської точки зору могло б

вписатися в цей жанр.

− Реєстрація учасників конкурсу здійснюється за онлайн посиланням, зазначеним

на сайті, сторінці Фестивалю «ОКО» у Фейсбуці, а також на спеціалізованому

майданчику FilmFreeWay. Кожна конкурсна робота супроводжується заповненою

Заявкою. Заявка є документом, необхідним для включення робіт до списку

конкурсантів.

Правила та умови



− Заявки і фільми приймаються онлайн. Онлайн Скринери (закриті посилання для

скачування або онлайн перегляду на vimeo, youtube і т.д.) потрібно подати до

моменту підбиття підсумків Кінофестивалю, до 22 липня 2020 року. У заявці на

участь у Конкурсі вказується посилання на розміщену роботу.

− Вимоги до конкурсних робіт: кодек (переважно) H.264, контейнер - MP4, MPEG.

Дозвіл відео переважно 1920 * 1080 (Full HD, 1080p), але не менше, ніж 720х576.

Частота звуку від 24 kHz і вище. У разі відсутності копії фільму онлайн,

надіслати на флешці поштою.

− Немає обмежень щодо дати виробництва.

− У кожній роботі обов'язково мають бути титри: необхідно вказати прізвища та

імена всіх учасників проекту (в тому числі і задіяних осіб), а також дату

публікації.

− Мова субтитрів: українська, російська, англійська

− У конкурсі має право брати участь будь-який бажаючий (окремі автори і групи

авторів) без обмеження віку, який надав всі матеріали відповідно до умов

конкурсу.

Правила та умови



Для участі у фестивалі показ фільму не 

зобов'язаний бути прем'єрним, але також не 

має бути у відкритому доступі в Інтернеті.

Вимога до 

прем’єрності



− З метою визначення переможців конкурсу організаційним

комітетом Кінофестивалю створена конкурсна комісія (журі

конкурсу), яка складається з експертів в сфері кіно та

фольклору, представників громадських організацій,

представників ЗМІ та кіноіндустрії.

− Конкурсна комісія оцінює кожну роботу у відповідності до

критеріїв: режисерське бачення, операторська робота,

креативність ідеї, завершеність розкриття думки, цінність

фольклорного матеріалу.

− За підсумками конкурсу визначаються 3 переможці та

нагороджуються дипломами, цінними призами від

організаторів та партнерів кінофестивалю.

− Всі учасники програми отримають від кінофестивалю

спеціальну пам’ятну нагороду за участь на згадку.

Порядок 

визначення та 

нагородження 

переможців 

конкурсу



• Переможець в категорії короткий метр (міжнародна програма) – 13 тис. грн;

• Переможець в категорії короткий метр (національна програма) – 13 тис. грн;

• Переможець в категорії повний метр (міжнародна програма) – 25 тис. грн.

• Переможець в категорії повний метр (національна програма) – 25 тис. грн.

• Special mention (журі вибирає будь-якого) + нагорода від Letter to Fest.

• Кращі авторські роботи отримають організаційну, інформаційну підтримку і будуть

рекомендовані для практичної реалізації.

Нагородження

та призи



Журі, дирекція, 

партнери та 

організатори



Організатори

• Громадська 

організація «ОКО»

• Болградська 

районна рада

• Криничненська

сільська рада



➢ Департамент культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини Одеської обласної державної 

адміністрації

Партнери

➢ Фольк-студія «Правиця»

➢ Болградська міська рада

➢ Кафедра фольклористики 

Київського національного 

університету ім Т. Г. Шевченка 

➢ Фонд підтримки підприємців

➢ Letter to Fest

➢ Power Film Production

➢ Ізмаїльський Державний 

Університет

➢ Державна агентство України з питань

кіно.

➢ Outlook. Feel the World



Дирекція

• Тетяна Станєва (автор ідеї, 

засновник, директор та 

головний продюсер)

• Олена Рубашевська

(програмний директор)

• Ян Лелюк (технічний 

директор)

• Тетяна Атмажова 

(адміністратор)

• Вероніка Крижна

(виконавчий продюсер)



Журі

➢ Михайло Іллєнко, кінорежисер, 

сценарист.

➢ Сергій Проскурня, режисер, 

продюсер.

➢ Katya Chilly, фольклористка, 

українська співачка, композитор, 

музикант. 

➢ Василій Барков, болгарський 

режисер.

➢ Олена Петрівна Івановська, 

професорка, завідувачка кафедри 

фольклористки університету імені 

Тараса Шевченка.

➢ Рима Зюбіна, українська актриса, 

телеведуча, громадська 

активістка.

➢ Аксиня Куріна, кінокритик, 

продюсер.



ЧЕКАЄМО НА ВАС 

У КРИНИЧНОМУ !


