Росич Олекса
(актор, письменник)
Олекса Росич (Олексій Андрієнко) народився 6
червня 1975 року у місті Донецьк. 1991 року закінчив
Макіївське медичне училище за фахом фельдшеракушер. Протягом 1991 - 1996 років навчався у
Київському театральному інституті ім. КарпенкаКарого за фахом: актор театру та кіно.
Згодом — актор Київського театру імени Лесі
Українки (1996-1999), журналіст газети «Український
футбол».
Пізніше закінчив Київський університет театру, кіно та телебачення ім.
Карпенка-Карого за фахом: режисура документального фільму. Його ігрова курсова
стрічка «Тато» виборола у квітні 2003 року Ґран-прі на XIV фестивалі студентських
фільмів «Пролог» (Київ).
Був сценаристом і режисером таких стрічок: «Чадо» (2002), «Тато» (2003),
«Олігарх» (2004), «Вавилон» (2005), «Операція "Че Ґевара"», (2008), «Вікна»(2009).
Сценарій Олекси Росича «Останній забій» виборов першу премію у
кіносценарному конкурсі «Коронація слова». Цей твір уже мав перемогу на
студентському кінофестивалі КДІТМ «Пролог» — 2001 року він отримав там Приз
журі як найкращий сценарист повнометражного фільму. На тому ж фестивалі інший
сценарій Олексія Росича — «Очікувана злива» — отримав Приз журі за найкращий
сценарій короткометражного фільму, а також приз KINO-КОЛА.
Автор художніх творів для дітей: «Кицька помаранчева» (2003), «Отто, принц
Львівський» (2009), «Джовані Трапатоні» (2009).
Нагороди: “Золотая лоза”, Серебряная медаль Академии искусств Украины;
Ґран-прі “Коронація слова” (2002); Ґран-прі “Перлина сезону”; Ґран-прі – «Пролог»
(2003); «Вибір видавців-2009»; Приз за найкращу режисерську роботу на
кінофестивалі “Відкрита ніч” (”Олігарх”).
Член Національної спілки кінематографістів України. Член Національної спілки
театральних діячів України.
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