
 
 
 
 
 
 

 
 

ХIV Міжнародний Мандрівний фестиваль документального кіно 
про права людини Docudays UA - 2017 

 
Анотації до фільмів 

 

Назва фільму/зображення Короткий опис 
“Боротьба Джамали" (29 хв.) (шведсько-український фільм) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Це дуже особистий і потужний портрет надзвичайно 
талановитої жінки, а також пісні і виступу, які пролили 
світло на історичні події та сучасну політичну ситуацію. 
Журналістка Елін Йонссон зафільмувала життя Джамали 
та її родини в Україні і Криму, змалювавши її трагічну 
сімейну історію та нинішню неспокійну ситуацію і 
складність становища кримських татар у наш час. 

Dixie Land (60 хв.) (український фільм) 

 

Фільм Романа Бондарчука, арт-директора фестивалю 
Docudays UA, про дитячий оркестр під керівництвом 
Семена Ривкіна, без якого у Херсоні не відбувалося 
жодного свята. 
Оркестр виконує марш. Учитель слухає. Здається, щастя 
триватиме вічно. Але дорослішання – невідворотнє. 
Раптом виявляється, що учитель – смертний, а в друга – 
свої плани на життя. Медалі й оркестрові інструменти 
виблискують на сонці, але кожна дитина має свою долю – з 
музикою чи без неї. 

Домашні ігри (17 хв.) (Україна-Франція, титрований) 

 
 
 

Фільм зображує життя Аліни Шилової, 20-річної киянки, яку 
може врятувати від бідності захоплення футболом. Наразі 
дівчина професійно займається спортом, але обставини 
складаються неоднозначно: раптово помирає мати Аліни, і 
на руках у юної спортсменки лишаються маленькі брат і 
сестра – 6-річний Ренат і 7-річна Регіна. Аліна стає їм за 
матір. Її спортивна кар’єра на межі провалу.  Уся їхня сім’я 
мешкає у тісній однокімнатній квартирі. Аліна хоче для 
брата і сестри кращого дитинства, ніж було у неї. Чи 
вистачить їй сили, аби впоратись з усіма труднощами? Як 
виграти матч свого життя, коли можливості і обставини 
проти тебе? 
 



Укриття (21 хв.) (Україна) 

 

Історія зоозахисника і доґхантера, які стикаються в 

невидимій віи ̆ні за визначення поняття людяності в краі ̈ні, 
де занадто часто громадяни змушені діяти замість уряду. 

У пошуках кращої долі (17 хв.) (Німеччина, титрований) 

 

Кілька випадків трудової експлуатації робітників-мігрантів із 
країн Східної Європи широко відомі громадськості. У цьому 
фільмі зображено життя трьох заробітчан. Це будівельник 
з Болгарії, який живе на вулицях Франкфурта, збираючи 
пляшки задля грошей на прожиття. Це жінка з Румунії, яка 
живе в кімнаті готелю разом із доньками. Щодня вона йде 
на пошуки роботи. І пенсіонер із Болгарії – водій 
вантажівки, який живе на трасі протягом чотирьох місяців, 
щоб підтримувати сім’ю вдома. Їхнє повсякдення 
позначене похмурою монотонністю та відірваністю від 
суспільства, але вони все одно не облишили надій на 
краще життя. 

Щоденник (34 хв.) (Україна) 

 

Денису - 14. Він отримує двійки, рубиться в Доту і шукає 
себе. “Щоденник - твоє обличчя”, - кажуть йому у школі. У 
відповідь він створює альтернативний відеощоденник, де 
відверто розмірковує про те, що дійсно турбує його. Ми - за 
лаштунками підліткового життя. Який він - шлях 
дорослішання? 

 


