тельного украинского киноактера, гения
эпизода, Борислава Брондукова //
Киевские ведомости. - 2008. - 29 февр.
(№ 39). - С. 18. – Избранная фильмография, эпизоды.
Павлова, Снежана. Брондукова
на Привозе ханыги приняли за своего. 1
марта народному артисту Украины
исполнилось бы 70 лет : [о знаменитом
актере вспоминают его коллеги и
друзья] // Комсомольская правда в
Украине. - 2008. - 29 февр. (№ 46). - С.
39.
Філіпчук, Наталія. Брондуков
любив де Фюнеса і не любив американське кіно // Голос України. - 2008. 21 черв. (№ 117). - С. 9.

Вшанування пам’яті
Восени 2008 року в Києві з
друку вийшла книга "Тринадцять
сповідей" (укладач Катерина Брондукова), до якої увійшли поетичні
мініатюри і вірші Брондукова, спогади
про його життя і
творчість.

8 вересня 2012
року відкрито

Централізована бібліотечна
система Деснянського району
м. Києва
Центральна районна бібліотека
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Брондуков Борислав
Миколайович

меморіальну дошку
на фасаді будинку, у
якому проживав
видатний актор, за
адресою: вулиця
Інститутська, 22/7.

Кращі ролі у стрічках
 1975 - «Афоня» — Федул;
 1978 - «Вас чекає громадянка
Ніканорова»;
 1979 - «Санта Есперанса»;
 1979 - «Вавилон ХХ» — Явтушок;
 1979 - «Гараж» — наречений;
 1979-1981 - «Пригоди Шерлока
Холмса і доктора Ватсона» —
інспектор
Лестрейд;
 1981 - «Дивись
в оба!» —
товариш Ликін;
 1982 - «Спортлото-82» — директор
туристичної бази;
 1983 - «Зелений фургон» —
Грищенко;
 1997 - остання роль в кіно - у фільмі
«Хіппініада, або Материк любові».

Щоб більше дізнатися про
життя та кінотворчість
короля епізодичних ролей,
поринути у яскраві образи його
героїв, ми запрошуємо Вас
завітати до нашої бібліотеки.
Контактна інформація
Адреса:
м. Київ, вул. Драйзера, 6.
Телефон:
(044)546-90-45
e-mail:
library141@ukr.net
веб-сторінка:
http://desnabib.kiev.ua

(до 75-річчя від дня народження
народного артиста України)

Ролей он трудных не боялся
И отдавал себя как есть.
Судьбе в лицо всегда смеялся
И не терпел чужую лесть.
Пам’я тка
Київ - 2013

Шановні Деснянці !
Вашій увазі пропонуємо пам’ятку,
присвячену чудовому радянському та
українському актору, народному артисту
Української РСР, який жив в с. Биківня,
що
територіально
відноситься
до
Деснянського району Бориславу
Миколайовичу Брондукову.

Життя та діяльність
Народився актор 1 березня 1938
року в селі Дубава Київської області.
У 1960 році закінчив у Києві
будівельний
технікум,
працював
спочатку виконробом на будівництві,
потім на заводі "Арсенал", де грав у
заводському народному театрі.
З 1961 по 1965 рік навчався в
Театральному інституті ім. І. КарпенкоКарого.
У 1962 році як кіноактор
дебютував у фільмі Сергія Параджанова
«Квітка на камені».
У 1965 році став актором
Київської кіностудії ім. О. Довженка, де
пропрацював все своє життя.
З 1962 по 1997 роки знявся у 129
фільмах.
У 1969 році одружився
вдруге на студентці
театрального інституту
Катерині. Разом вони
прожили 33 роки.
Брондуков має двох
синів: Костянтина (1970) та Богдана
(1979).

У 1995 році Брондуков став
першим лауреатом Державної премії
України ім. Олександра Довженка.
В останній раз на екрані актор
з'явився в 2002 році. Він знімався в
документальних фільмах «Вічний
хрест» Юрія Терещенка і «Борислав
Брондуков. Прибуття поїзда»
Анатолія Борсюка.
10 березня 2004 року актор
помер. Він похований у Києві на
Байковому цвинтарі.

Нагороди актора
* 1968 р. - Диплом ІІІ-го Всесоюзного
кінофестивалю за роль у фільмі
«Камінний
хрест»
(Ленінград).
* 1981 р. - Лауреат XIX Всесоюзного
кінофестивалю - за кращу чоловічу
роль (Вільнюс).
* 1988 р. - Народний артист Української РСР.
* 1995 р. - Перший лауреат Державної
премії України ім. Олександра
Довженка
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