
3. Художній 

фільм “У бій 

ідуть одні старі” 
(1973) знятий 

актором та 

режисером 

Леонідом 

Биковим.  

 

4. Художній фільм 

режисера Григорія 

Кохана «Циганка 

Аза» (1987) – один з 

найяскравіших 

прикладів яскравого 

українського та циганського колориту.  
 

5. Художній фільм 

«Бумбараш» (1971) 

- двосерійний 

музичний фільм. 
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ПРО КІНОСТУДІЮ ДОВЖЕНКА 
 

Національна кіностудія художніх 

фільмів імені Олександра Довженка 

(1993) має 90-річну історію.  

Серед здобутків - 75 нагород 

міжнародних і 65 всесоюзних 

кінофестивалів, 17 державних і 9 

республіканських премій, а також 

найвища нагорода Американської 

кіноакадемії за фільм "Райдуга". 

Київську кінофабрику побудували 

1928 року за проектом архітектора 

Валер'яна Рикова напроти заводу 

«Більшовик». У той час ця місцевість 

була робітничою околицею Києва – 

Жовтнівкою. 

30-ті роки для Київської кіностудії 

були роками становлення.  

Майстри освоювали звук, який 

значно розширював можливості кіно, 

бо зміцнював його зв’язки з 

літературою, театром і музикою. Герої 

отримали мовні характеристики, 

зазвучало слово.  

У ці ж роки з’явився в кіно і колір – 

ще один штрих зорового збагачення 

кіномови. Першою кольоровою стрічкою 

кіностудії став “Сорочинський 

ярмарок” М. Екка (1939). 

У радянські часи кіностудія 

здійснювала повний цикл 

виробництва фільмів – від сценарію 

до друку готової фільмокопії. На її 

території діяли цехи, які 

забезпечували створення всіх 

декорацій, реквізиту та костюмів. 

Більшість з них працюють і зараз, 

проте не на повну потужність.  

Окрасою території кіностудії є 

невеличке природне озеро, 

розташоване біля натурного 

басейну, і славнозвісний 

Довженківський сад, що займає 

понад один гектар площі. 

Сад, створений руками режисерів, 

які тут працювали. За планом 

будівництва, на його місці мали 

звести адміністративну будівлю. А 

коли виявилося, що коштів на це не 

вистачає, Олександр Довженко 

запропонував зробити на території 

студії сад і започаткував традиційні 

суботники.  

На кіностудії також є музей 

Довженка з робочим кабінетом 

режисера та його особистими 

речами і виставка реквізиту з 

найвідоміших фільмів, знятих на 

студії.  

За майже 90 років кіностудія 

випустила 1200 фільмів, серед яких 

«Земля» Олександра Довженка, «Тіні 

забутих предків» Сергія Параджанова, 

«За двома зайцями» Віктора Іванова, «У 

бій ідуть лише старі» Леоніда Бикова.  

Зараз тут проходять зйомки стрічки 

«Таємний щоденник Симона Петлюри» 

кінорежисера Олеся Янчука.  

Окрім виробництва власних фільмів 

кіностудія надає послуги – у її 

павільйонах проводять зйомки різні 

телеканали, відбуваються концерти і 

театральні вистави. На території також 

діє автомобільний кінотеатр 

«Кінодром».  

Зараз Національна кіностудія 

художніх фільмів ім. Олександра 

Довженка має статус пам'ятки історії, 

науки і техніки національного 

значення.  
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