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        Анотація. 
      У даній статті розглянуто історію створення та походження, а також розвиток Вінниціянського
фестивалю. Фестиваль комедійного та пародійного кіно, який уже 10 років поспіль проводиться у Вінниці
і за цей час став популярний у всьому світі. 
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       Abstract
     In this article reviews the history and origin and development Vinnytsiyanskoho festival. Festival of comedy
and parody film, which already held 10 consecutive years in the winery and in that time has become popular
throughout the world.
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Вінниціянський  кінофестиваль  –  це  фестиваль  комедійного  та  пародійного  кіно,  який
проводиться  у  Вінниці  з  2007  року.  За  часи  свого  існування  фестиваль  набув  великої
популярності. 

Організатори  фестивалю  –  виконком вінницької  міської  ради  та  ГО «Вінницький  КВН»
спільно з міським Палацом мистецтв за підтримки обласної державної адміністрації та обласної
ради.

Мета програми - сприяння створенню позитивного і конструктивного сприйняття сучасного
світу молоддю. Залучення до світу мистецтва і творчого процесу молоді регіону і країни.

Історія  фестивалю  розпочалась  у  2007  році.  Спочатку  виникла  ідея  у  Олександра
Михайловича  Шемета.  У  свій  час  у  КВНі  був  відеоконкурс.  Недолік,  досить  популярного
конурса, полягав  тому що відео створювали лише на одну гру. Сам ж Олександр Шемет хотів
продовжити життя відеороликів.  Після чого у Євгена Майданика зародилась ідея зробити так
звану  пародію  на  церемонію  вручення  «Оскара».  Обов’язковим  атрибутом  на  церемоніях
вручення  вважається  нагорода.  Це  повинна  бути  символічна  статуетка.  Саме  тоді  і  згадався
популярний вираз «роздача слонів». Організатори вирішили сприйняти це буквально, взяли слона
за  основу і  зробили  із  нього  символ.  Так  головною  нагородою  на  фестивалі  став  «Золотий
летючий слон». Це статуетка, на якій відображений позолочений слон з крилами, який злітає зі
шматка кіноплівки.

Вперше церемонія вручення «Золотих слонів» відбулася на День міста у 2007 році. Тоді це
було  лише частина  у  загальній  концертній  програмі  присвяченій  до  Дня  міста.  Повноцінний
фестиваль відбувся уже на другий рік у окремий день.

Наразі фестиваль відбувається щороку, 2 вересня, у переддень дня міста.  Починаючи з 23
серпня, всі фільми, які є учасниками кінофестивалю транслюються на телеканалах ВІТА та ВДТ-
6. 1 вересня у кінотеатрі ім. Коцюбинського відбувається знайомство з учасниками фестивалю, а
2  вересня  відбувається  нагородження,  на  якому присутні  зірки  українського та  закордонного
кінематографу.  

Географія фестивалю значно розширилась за 10 років його існування. Спочатку у фестивалі
брали участь КВНівські роботи, потім з'явилися  роботи з різних міст,пізніше і з різних країн. У
2016 році для програми конкурсу було відібрано більше двадцяти комедійних фільмів на різну
тематику, в якому взяли участь конкурсанти з 11 країні світу.

 «Згадую 2007 рік,  коли Єген Майданик запропонував  ідею створення  ВІННІЦіЯнського
фестивалю.  Чесно  кажучи,  в  нашій  команді  мало  хто  сподівався,  що  буде  принаймні  його
десятилітня  історія.  Тоді,  в  2007  році,  в  ньому  взяли  участь,  в  переважній  більшості,



представники різних команд КВК зі своїми роботами. Першим гостем фестивалю була зірка кіно
і гумору Віктор Андрієнко, в 2008-му до кінофестивалю приєднався Анатолій Борсюк. І їх по
праву можна вважати старожилами нашого кінофестивалю. Щороку разом з нами День міста
святкують зірки зарубіжного і вітчизняного кіно і театру.» - зазначив міський голова. 

З  кожним  роком  програма  стає  різноманітнішою,  збільшується  кількість  фільмів  та
покращується їх якість

Висновок
Вінниціянський фестиваль за часи свого існування здобув велику популярність, як у Вінниці

так і в Україні та далеко за її межами. Фестиваль є одним із найпопулярніших у місті Вінниця.
Він дає змогу розкрити свої таланти молодим режисерам та акторам.
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