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ПЕРЕДНЕ СЛОВО 

ЧОМУ З'ЯВИЛАСЯ ЦЯ КНИЖКА 

початку 1990-х кiно перейшло вiд фото-хiмiко-механiчних но
сi1в до електронно-цифрових. Здаеться, що ця революцiя вiд
булася l\1иттево, та насправдi зIV1iни наближалися дрiбненькими 

крочкаl\1и: усе почалося зi звуку, потil\11 перекинулося на монтаж, далi 
в знiмальному процесi задiяли ц11фровi камери i, нарештi, кiнотеатри 
почали демонструвати цифровi копi1 фiльмiв. Зараз увесь кiнемато
граф уже майже повнiстю цифровий. Але все ж таки любов i повага 
до кiношедеврiв на плiвках, вiд витворiв ери нiмого кiно до перших 
звукових картин i далi, зокрема робiт видатних майстрiв зi вcie'i зем
но'i кулi, спонукають нас, наслiдуюч11 cтpiЧKJ,t 1V1инулого, створювати 
такi цифровi фiльми, якi не надто далеко вiд них вiдiйшли. 

Багато молодих режисерiв вiдмовляються розлучатися з плiвкою, 
не усвiдоlV1люючи того, що сама плiвка вже давно ix пок11нула. Персо
нал фабрики Eastman Kodak у Рочестерi (штат Нью-Йорк), де ранiше 
працювало понад 3500 працiвникiв, тепер скоротився до 350 - цього 
зараз достатньо, щоб забезпечит11 плiвкою тих небагатьох режисерiв 
(до 1хнього числа належить i моя донька Софiя), якi вiддають пере
вагу роботi по-старому. Це наполегливе намагання використовувати 
плiвку я вважаю зворушливим i цiлкolVt зрозумiли1V1. Плiвкове кiно 
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