Цікаві факти

 Творчу

Довженко під час роботи над фільмом “Земля”

Довженко з дружиною Юлією Солнцевою

кар’єру Довженко починав як
художник, причому – як художниккарикатурист. Ще з Берліна він надсилав свої
малюнки в гумористично-сатиричний журнал
українських комуністів у США «Молот». Потім
після повернення в Харків малював політичні
карикатури для місцевої преси. Також створив
чимало шаржів на своїх сучасників.
 У 1930 році Олександр Довженко поїхав
представляти фільм «Земля» у Європі і мріяв
прорватися до Голлівуду. Ось що він писав у
листі Сергію Ейзенштейну «Можете ви разом з
товарищами, або з Чапліним, або ще з кимнебудь виписати мене – страшно подумати – в
Голлівуд хоча би на один місяць, надіславши
мені візу. Я не знаю мови, але я все побачу.
Мені дуже хотілося би запропонувати Чапліну
один мій сценарій. Якби він йому і не
підійшов, він міг би знайти в ньому для себе
кілька цікавих речей. У нас в цей час ставити
його не можна.» Є свідчення, що Чарлі Чаплін
високо цінував творчість українського
режисера і в одній із своїх промов сказав, що
«слов’янство поки що дало світові
кінематографії одного творця – мислителя та
поета Олександра Довженка».
 З дитинства головним натхненням для
Довженка була природа. На початку 1930 –х
його дуже дратував пустир на території
Київської кіностудії, і він, разом з двома
робітниками та садівником висадив фруктові
та декоративні дерева. Але там ще був склад
вугілля – Довженко казав, що хоч сто років
буде працювати, не звикне до його виду.
Дістав беріз, тамарисків і висадив все це у
неділю. Наступного дня, спостерігаючи з вікна
монтажної кімнати за режисерами, що
проходили, запитав чи ні чого вони не
помічають? На відповідь – ні. Довженко мовив:
«Висловлюю співчуття, так як не вийде з вас
режисерів. Вам не вистачає бачення світу».
Свої роботи Олександр Довженко любив
порівнювати з деревами: «Мої картини схожі
на яблуні: добре потрусив – набрав 500 яблук,
погано – впало штук 10».
 Незадовго до смерті, в 1956 році, він написав у
президію Ради письменників України: «Вже не
треба нічого – ні кіностудії, ні роботи,
допоможіть тільки переїхати в Україну. Велика
квартира мені не потрібна. Тільки треба, щоб з
одного хоча би вікна можна було дивитися
вдалину. Щоб було видно Дніпро і Десну десь
під обрієм, і рідні чернігівські землі, що так
наполегливо почали з’являтися мені уві сні»
Відповіді не було. Поховали Довженка на
Новодєвічьєму цвинтарі у Москві.

Біографічні
10.09.1894 р.

Народився Олександр
Довженко в селянській родині
у с.В’юнище (тепер м.Сосниці
Чернігівської області).

1911-1914 рр.

Навчався в Глухівському
учительському інституті.
Викладає фізику,
1914 – 1917рр.
природознавство, географію,
історію та гімнастику у 2-му
Житомирському змішаному
вищому початковому училищі.
Перейшов вчителювати до
1917 рік
Києва і вступив на
економічний факультет
Комерційного інституту, був
головою громади інституту.
Захопившись революцією,
11919 р.
служить у петлюрівській армії.
За це його засудили до
ув’язнення в концтаборах. У
1920 приєднався до КП(б)У, з
1921 р.

Працював завідуючим
загальним відділом при
українському посольстві у
Варшаві. Наступного року – у
Німеччині на посаді секретаря
консульського відділу
торгового представництва
УНР. Там він вступив до
приватної художньої

1923 рік

Повернувся до Харкова й
незабаром став відомим як
художник-ілюстратор «Вістей»,
автор карикатур, які підписував
псевдонімом «Сашко».
Належав до літературних
організацій «Гарт» та

1926 – 1933
рр.

Працював на Одеській
кінофабриці та Київській студії
художніх фільмів.
Зняв картину «Земля» , яка
вивела українське мистецтво
на широкі міжнародний
простір й принесла митцю
славу.

1930 рік

1930-ті роки Довженко постав як
самобутній кінорежисер,
фундатор поетичного кіно.
1932 р.

Зняв перший звуковий фільм
“Іван” і був запрошений до
кіностудії “Мосфільм”.
Прийняв рішення виїхати до
Москви і з 1933 р. працював

1939 р .

Вийшов на екрани
“Щорс” (поставлений на
Київській кіностудії).

Карикатура на Остапа Вишню

1941—1945 Створив низку новел: «Ніч
перед боєм», «Мати», «Стій,
смерть, зупинись», «Хата»,
рр.
«Тризна» та інші.
1943 рік

Кіноповість «Україна в огні»
стала криком болю. Твір був
заборонений Сталіним, а
Довженку не було дозволено
повертатися в Україну.

1949 рік

За «ідеологічно правильний»
фільм «Мічурін» митець
одержав Державну премію, яка
означала офіційну його
реабілітацію після «України в
огні».
1949 – 1956 Викладає у Всесоюзному
рр.
Державному інституті
кінематографії, ставши
професором цього закладу.
1949 – 1956
рр.
У березневому номері журналу
«Дніпро» була опублікована
«Зачарована
Десна» (автобіографічний
твір,спогади про дитинство,
перші кроки життя, які
переростають у авторські
роздуми); завершена «Поема
про море». У листопаді
розпочалися зйомки
11919 р.

25 листопада 1956 р. –
Довженко помер у Москві.

Автопортрет
“Сашко”

Будинок, де народився Довженко

Довженко з батьком.

Мати, сестра та батько Довженка

