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Три роки роботи над проектом участь українських та місцевих знаменитостей дала
змогу створити ще один вітчизняний кіно продукт .
“Легенда Карпат” новий український історичний пригодницький фільм ,який розповідає
про життя та становлення ватажка карпатських опришків Олекси Довбуша

Фільм Легенда Карпат буковинського режисера Сергія Скобуна , презентували на
закритому до прем’єрному кінопоказі в Чернівцях. Три роки роботи над проектом
участь українських та місцевих знаменитостей дала змогу створити ще один вітчизняний
кіно продукт .
“Легенда Карпат” новий український історичний пригодницький фільм ,який розповідає
про життя та становлення ватажка карпатських опришків Олекси Довбуша. Творцем та
продюсером фільму виступив Сергій Скобун . Як розповідає творець фільму за основу
була взята одна з легенд про Олексу Довбуша ,де він постає людиною з містичними
здібностями. Окрім цього режисер зазначає що фільм показує образ героя минулого
який був би актуальним і сьогодні .
Сергій Скобун, режисер: «Виходячи з контексту того що Довбуш був людиною ,особисто
для мене він є прикладом ,людиною яка веде маси він лідер і в рамках сьогодення нам
потрібні такі люди ,нам потрібні лідери які готові себе приносити в жертву».
Фільм Легенда Карпат встиг здобути номінацію в Іспанії, був представлений на одному
кінофестивалів . Також стрічка отримала спеціальну відзнаку від Одеського
кінофестивалю на конкурсі Коронація слова.
Головні ролі в фільмі виконали такі знаменитості як лідер гурту “Друга ріка” Валерій
Харчишин та співачка Марія Яремчук. Буковинець , співак та заслужений артист України
Михайло Грицкан ,в фільмі Легенда Карпат, виконав роль дядька Олекси Довбуша . Як
відзначає сам робота в проекті видалась дуже цікавою та важкою.
Михайло Грицкан ,актор: «Самі важкі зйомки для мене були під час бійки з кабаном ,коли
за сценарієм по дорозі до мольфара ми зустріли живого кабана ,це був дійсно живий
кабан . Режисер каже мені ,Михайле головне щоб він вискочив тобі на груди ти впав ,а
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далі ми тобі поставимо манекен з яким ти будеш битись . Чекати від кабана удару
довелось дуже довго і досить цікаво».
Напередодні старту українського прокату стрічки в одному з кінотеатрів міста Чернівці
,відбувся до прем’єрний показ фільму ,куди були запрошені учасники проекту та ті хто
допомагав у його створенні. Своїми враженнями від переглянутого фільму поділились
глядачі..
«Приємно було побачити саме колорит Карпат ,приємна операторська робота . Звичайно
відчувалась сам локація яка надихає ,панорамні гори ,цікаві характери персонажів
,костюми . Це однозначно той фільм над яким потрібно подумати після перегляду ,але
хочу привітати режисера і сказати що такого фільму було потрібно.
«Я радий бути на до прем’єрному показі фільму . Це легенда не тільки Карпат але і
кіноіндустрії в цілому . Зроблено те що дасть поштовх українському кінематографу .
«Сподобалось що я не побачив медійних особистостей . Валерій Харчишин супер ,я
реально вірив що це ,Довбуш . Сподобалась роль хлопчика який виконав маленького
Довбуша . Деталі,такі деталі в костюмах що справді вони дихають історією . Фільм варто
переглянути я в захваті повному».
В Україні в широкий прокат стрічка вийде вже 29 березня. Окрім України прокат
планується в країнах Європи ,Азії та Америки.
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