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24 серпня, мережа кінотеатрів «КІНО ТЕМА», за 
підтримки Державного Агентства України з Питань 
Кіно, влаштовує урочисту прем’єру фільму 
«ЧЕРВОНИЙ» у кінотеатрах Запоріжжя та Нікополя.

Спеціальні гості заходу: Актори Ігор Колтовський, Олег 
Шульга, Любов Тищенко, Сергій Соловйов.

Програма заходів:

- Кінотеатр «ім. Маяковського» (м. Запоріжжя)
12:30 – прес-конференція 
13:00 – автограф-сесія
13:20 – фотосесія
13:40 – виступ творчої групи перед глядачами
14:00 – початок показу фільму

- Кінотеатр «НІКОПОЛЬ-КІНО» (м. Нікополь)
17:00 – автограф-сесія
17:30 – фотосесія
18:00 – виступ творчої групи перед глядачами
18:15 – початок показу фільму

Презентація відчизняної історичної драми
«ЧЕРВОНИЙ»!



«ЧЕРВОНИЙ» (2017) 110 хв.
За мотивами роману Андрія Кокотюхи «Червоний»

• Прем’єра: 24 серпня

• Жанр: гостросюжетна історична драма

• Виробник: Україна, Литва 

• Режисер-постановник: Заза Буадзе

• У ролях: Микола Береза, Олег Шульга, Любов Тищенко, Олександр Мавріц, 
Володимир, Шпудейко, Ігор Колтовской, Олег Стефан

• Синопсис:
1947рік. У страшну м’ясорубку сталінських таборів потрапляє воїн УПА Данило 
Червоний, де мусить пройти крізь пекло і нелюдські умови каторги, 
переслідування кримінальних ватажків, підлість, зраду і відчай. Данило 
знаходить в собі сили протистояти репресіям начальника табору і робить
відчайдушну спробу вирватися на волю, піднявши перше повстання у таборі.



Андрій Кокотюха, автор ідеї та сценарію:
«Червоний» виник як задум 2011-го року, на хвилі підвищеного інтересу українців до власної 
історії. Роман виявив також попит на українського героя, який не є новим. До Данила 
Червоного головні герої українських книг та фільмів або були жертвами й мужньо терпіли 
насильство, або – героїчно гинули за волю. «Червоний» - це історія про боротьбу і перемогу. 
Втілений Миколою Березою герой – Данило Червоний – уже вийшов за рамки літературного 
персонажа і перетворився на образ, який чітко ідентифікує українця, якого ми забули: воїна, 
борця, переможця.

Заза Буадзе, режисер-постановник:
Нове українське кіно – це не лише нові фільми з новим змістом, ідейними орієнтирами, 
виразними формами, жанровим розмаїттям та ставленням до себе, світу й життя. Це нова 
плеяда українських кінозірок. Вони, нові зірки, і є для українського глядача, теж нового –
ікони не лише стилю, а й виразники волі, мудрості, державності й пасіонарності нашого 
суспільства. Також вони – дзеркало, в якому глядачі впізнають себе. І вони ж – їхні 
провідники в завтрашню Україну: сильну, вільну, квітучу й горду європейську країну. 
Акторський ансамбль нашого фільму, безумовно, зірковий! Ми пишаємося, що дуже скоро 
імена Миколи Берези, Олега Шульги, Олександра Мавріца, Любові Тищенко, Ігоря 
Колтовського, Олега Стефана, Валерія Швеця, Володимира Шпудейка та інших стануть 
відомими та улюбленими. Бог наділив їх талантом, харизмою, а новітня історія України 
навчила бути сміливими та відповідальними громадянами своєї країни. Екран це покаже, 
глядач побачить!


