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28 грудня 1895
року на конференції,
присвяченій розвитку
французької
фотопромисловості в
Парижі.

Огюст і Луї Люм'єр
провели
демонстрацію
відзнятих ними сцен з
натури: «Вихід
робітників з фабрики»
та «Прибуття поїзда
на вокзал Ла-Сьота».



Фільм «Малюк» (1921
р.) — це історія
дитини, яку кинула
мати незабаром після
народження.

Дитину випадково
знаходить волоцюга
(Чарлі Чаплін), котрий
живе поблизу та
починає вчити його
тому, що знає сам.



Французькі режисери

Седрік Клапіш Домінік Молль Франсуа Озон



Люк 
Бессон Найвідоміші фільми:

• “Леон” (1994);

• “Пятий елемент” (1997);

• “Таксі” (1998);

• “Жанна д’Арк ” (1999);

• “Перевізник” (2002);

• “Артур і помста Вурдалаки”

(2009);

• “Люсі” (2014)



Італійські режисери

Марко Різі                           Альберто Сорді Нанні Лой



Федеріко
Фелліні

Найвідоміші фільми:

• “Дорога” (1949);

• “Ночі Карібії” (1957);

• “Солодке життя” (1960);

• “Вісім з половиною” (1983);

• “Репетиція оркестру (1987);

• “І корабель пливе…” (1983);

• “Голоси місяця” (1990)



Американські режисери

Вуді Аллен Пітер Джексон                             Клінт Іствуд



Американські режисери

Джордж Лукас Квентін Тарантіно Стівен Спілберг



Волт
Дісней

Найвідоміші мультфільми:

• “Червона шапочка” (1922);

• “Білосніжка і сім гномів” (1937);

• “Піноккіо” (1940);

• “Бембі” (1942);

• “Попелюшка” (1950);

• “Аліса в Країні чудес” (1951);

• “Пітер Пен” (1953);

• “Леді і Бродяга” (1955);

• “Спляча красуня” (1959);

• “101 далматинець” (1961);

• “Книга джунглів” (1966)



Джеймс 
Кемерон Найвідоміші фільми:

• “Піранія 2” (1981);

• “Термінатор” (1984);

• “Рембо 2” (1985);

• “Титанік” (1997);

• “Соляріс” (2002);

• “Аватар” (2009);



Радянські режисери

Ельдар Рязанов                      Станіслав Говорухін Володимир Меншов



Леонід 
Гайдай

Найвідоміші фільми:

•“Пёс Барбос и необычный кросс” 

(1961);

• “Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика” (1965);

• “Кавказская пленница”  (1966);

• “Бриллиантовая рука” (1968);

• “12 стульев” (1971);

• “Иван Васильевич меняет 

профессию” (1973);

• “Спорлото-82” (1982);

• “На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 

идут дожди”  (1992);



Гра
“Кадр із фільму”
























