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Китай - одна з найвпливовіших країн у сучасному кіносвіті. Громадяни цієї країни 

почали своє знайомство з кіно ще в 1986. Першим центральним містом розвитку 

кіномистецтва був Шанхай та перша власна кінострічка була знята в 1906 році і мала 

назву «Битва при Дін Цзюнь Шань». Важко було назвати це в широкому сенсі фільмом,бо 

це були лише кадри з вистави музичної драми, які були зняті на рухому стрічку. На 

початку двадцятого століття виконувати роль у кіно могли виключно чоловіки, це можна 

яскраво спостерігати у стрічці «Складна пара», який був знятий у 1913 році, проте згодом 

після появлення фільму «Чуан Цзу перевіряє свою дружину» жінки також почали 

зніматися у фільмах. Через те, що перші сорок років фільми у Китаї знімалися виключно в 

Шанхаї, місто стало також відомим як «Східний Голлівуд». Згодом у фільмах Китаю були 

відображені серйозні, актуальні та культурні проблеми країни, а також вперше з‘явилася 

повчальна сторона. Одними з найпопулярнішими темами також були революційні ідеї та 

демонстрація міста, який загруз у корупції та грошах.  

У період з 1972-1987  найпопулярнішими темами були революційні ідеї та 

створювалося кіно лише як витвір мистецтва, а домінуючими темами були: погані та 

хороші сторони культурної революції і проблеми соціального характеру. У той час 

популярними були так звані «травматичні драми». Яскраві приклади того часу 

відображаються у таких фільмах: «Один і вісім» (1983), «Жовта земля» (1984). Потім 

кінематограф Китаю зазнав важких часів, бо у країні з‘явилася жорстка цензура, яка 

ущільнювала та не давала змогу знімати якісне кіно, але ситуація змінилася, коли фільми 

почали перемагати та отримувати винагороди у Канському та Венеціанському 

фестивалях. У цей самий час свою популярність здобувають комедійні  фільми про бойові 

мистецтва, світовою зіркою яких стає Джекі Чан. Після возз'єднання Гонконгу і Макао з 

КНР стало з'являтися все більше спільних фільмів, роботу над якими спільно вели 

представники КНР, Гонконгу і Тайваню. Відомими прикладами такої співпраці є «Тигр, 

що крадеться, дракон» (2000), «Клятва» (2005), «Хо Юаньцзя» (2006), «Полководці» 

(2007), «Червона скеля» (2008-09) [1]. 

У наші часи влада КНР сприяє розвитку кіномистецтва. З 1 березня 2017 року було 

прийнято закон, завдяки якому китайське кіновиробництво увійшло у програму 

національному розвитку економіки суспільства, що призвело до фінансування більш ніж 

200 кінопроектів за рік та будівництво 6 кіностудій. Щодо мови, то у кінотеатрах КНР 

фільми у прокаті мовою оригіналу з китайськими субтитрами [2]. 
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