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Jak co roku Krakowskiemu Festiwalowi Filmowemu towarzyszy wiele imprez branżowych, 
przeznaczonych dla obecnych na festiwalu profesjonalistów filmowych. Udział we wszystkich 
wydarzeniach dostępny jest z akredytacjami typu: INDUSTRY, MARKET, MEDIA; Niektóre z wydarzeń 
są otwarte dla publiczności, inne wymagają wcześniejszego zarezerwowania miejsca. 

 
MIEJSCA:  

MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI (MOS-1, MOS-2, MOS-3, MOS-4, MOS-5, PAUZA IN GADRDEN, KFF 
INDUSTRY ZONE MEETING POINT), ul. Rajska 12, 
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (WPB), ul. Rajska 1 
AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA (AGH Sala 010a, AGH Sala 010b), al. Mickiewicza 30, Bud. B8, 
KIJÓW.CENTRUM (sala Kijów.Studio), al. Krasińskiego 34 
PAUZA IN GARDEN, ul. Rajska 12 
 

 
............................................................................  
KRAKOWSKIE TARGI FILMOWE 

30.05 – 3.06.2016, 10.00 – 20.00 
4.06.2016, 10.00-16.00 
MOS 4 (wstęp z akredytacjami: INDUSTRY, MEDIA, MARKET) 

 
Krakowskie  Targi  Filmowe  przygotowywane  są  z  myślą  o  filmowych  profesjonalistach. Targi  to 
miejsce spotkań, wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych ciekawych kontaktów branżowych. 
Do tegorocznej edycji Targów zgłoszonych zostało ok. 1500 filmów dokumentalnych, 
krótkometrażowych i animowanych z całego świata, z czego organizatorzy wybrali ok. 250 tytułów. 
Wszystkie zakwalifikowane filmy znalazły się w przygotowywanym na tę okazję katalogu, a podczas 
Targów będzie je można obejrzeć w cyfrowej wideotece.  Jesteśmy niesamowicie uradowani, że po raz 
kolejny wybór filmów z Niemiec, Szwajcarii, Grecji, Szwecji, Wschodniej i Centralnej Europy został 
przygotowany przez  naszych partnerów – East Silver, DOK Lepizg, Thessaloniki International 
Documentary Festival, Swiss Films, Visions du Reel oraz Swedish Film Institute.  
Chcielibyśmy również zwrócić szczególną uwagę na polskie animacje, filmy krótkometrażowe i 
dokumentalne, które prezentowane są w ramach projektów Polish Docs, Polish Shorts oraz Polish 
Animations. 
Wszystkie wyselekcjonowane filmy będą łatwe do znalezienia w katalogu marketowym, a obejrzeć je 
będzie można w cyfrowej wideotece. Ponadto wszystkie polskie filmy dostępne będą do oglądania dla 
osób posiadających dostęp w ciągu całego roku na platformie Krakow Film Market Online. 

 

........................................................................................ 
FILM PRO INDUSTRY MEETINGS 

30.05-3.06.2016, 17.00 – 18.00 – ONE-TO-ONE MEET THE DECISION MAKERS 
MOS 3 (wymagana wcześniejsza rejestracja; możliwość rejestracji od 24.05.2016) 

30.05-3.06.2016, 18.00 - 19.00 – FILM PRO INDUSTRY DRINK: MEET THE FILMMAKERS 
MOS 5 (wstęp z akredytacjami: INDUSTRY, MEDIA, MARKET) 

 
Codzienne konsultacyjne spotkania indywidualne z ekspertami (dystrybutorami, agentami 
sprzedaży, kupującymi, programerami festiwali filmowych). Spotkania przeznaczone są dla 
filmowców, producentów oraz osób zajmujących się promocją filmów.   Ilość miejsc na 
spotkania ograniczona. Obowiązują wcześniejsze rezerwacje terminów.  
(Możliwość zapisów na spotkania zostanie ogłoszona 23 maja). 
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Po spotkaniach indywidualnych w mniej formalnej atmosferze będzie można kontynuować 
rozmowy z ekspertami przy lampce wina, a także spotkać się z filmowcami, których filmy są 
prezentowane na 56. Krakowskim Festiwalu Filmowym. 
Spotkania organizowane są przy współpracy z Magazynem FilmPRO. 
 

........................................................................................ 
DOCS + SCIENCE DAY: KONFERENCJA ORAZ PROJEKCJE POŚWIĘCONE FILMOM 
DOKUMENTALNYM O TEMATYCE NAUKOWEJ 

30.05.2016, 10.00 – 17.30 - KONFERENCJA 
MOS 3 (wstęp z akredytacjami: INDUSTRY, MEDIA, MARKET/ możliwość wejścia bez akredytacji po 
wcześniejszym zgłoszeniu udziału) 
 
30.05. - 03.06.2016, 18.00, 20.00 – PROJEKCJE FILMÓW 
AGH Sala 010.a, AGH Sala 010.b (wstęp z akredytacjami: INDUSTRY, MEDIA, MARKET, FESTIVAL) 
 

DOCS+SCIENCE to projekt zainicjowany podczas 54. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. 
Współtworzony we współpracy z Fundacją dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas 
tegorocznej edycji konferencja DOCS+ SCIENCE współorganizowana jest z Akademią Filmową w 
Ołomuńcu. Na pozakonkursową sekcję DOCS+SCIENCE składają się dyskusje panelowe, case studies 
oraz projekcje naukowych filmów dokumentalnych. Ma ona na celu zaprezentowanie szerszej 
widowni dokumentów, których tematyka związana jest z nauką, odkryciami, innowacyjnymi 
technikami, ale także z ludźmi naukę tworzącymi – naukowcach, odkrywcach, entuzjastach. 
Każdego dnia podczas Festiwalu widzowie będą mieli okazję zobaczyć dwa filmy dokumentalne, które 
wyświetlane będą w aulach AGH. Po projekcjach zaplanowane są spotkania z twórcami. 
 

Patronat Honorowy nad sekcją objął JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Partnerami 
Sekcji są: Academia Film Olomouc, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH , Grupa Naukowa 
Pro Futuro, Festiwal Copernicus. Patronem Medialnym wydarzenia jest magazyn Tele Pro. 
 

 

........................................................................................ 
ANIMATED IN POLAND: GIEŁDA PROJEKTÓW STUDENCKICH 

31.05.2016, 10.00 – 13.30  
MOS 3 (tylko dla uczestników) 
 
WYKŁAD: POMYSŁ NA FILM I CO DALEJ? KRÓTKI PRZEWODNIK, JAK SKUTECZNIE PRZEJŚĆ OD 
PLANÓW DO DZIAŁANIA. 
Wykład połączony z sesją pytań i odpowiedzi kierowany jest do studentów i absolwentów kierunków 
związanych z animacją. Tematem spotkania będzie prześledzenie drogi projektu od pomysłu, przez 
realizację aż po dystrybucję. W ramach wykładu zostaną poruszone zagadnienia związane z 
przygotowaniem podstawowego pakietu dotyczącego projektu, współpracą z producentem, 
możliwościami finansowania projektów w Polsce oraz kwestiami dystrybucyjnymi. Wykład poprowadzą 
Robert Jaszczurowski (Grupa Smacznego) i Mateusz Michalak (FUMI Studio), którzy na co dzień zajmują 
się produkcją filmową. 
CASE STUDY: „AGI BAGI” I „LATAJĄCY MIŚ I SPÓŁKA” - PREPRODUKCJA I PRODUKCJA SERIALU 
ANIMOWANEGO DLA DZIECI 
Case study serii animowanych dla dzieci: „Agi Bagi” oraz „Latający Miś i Spółka”. Tomek Niedźwiedź 
opowie o tym, jak doprowadzić projekt serii animowanej do etapu dewelopmentu, jak stworzyć 
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workflow, zbudować zespół, nadzorować go, aby sprzedać serial do 40 krajów w Europie i na świecie. 
Wykład poprowadzi Tomasz Niedźwiedź. 
 

........................................................................................ 
ANIMATED IN POLAND – PITCHING POLSKICH FILMÓW ANIMOWANYCH 
W POSTPRODUKCJI 
31.05.2016, 14.00 – 16.00 – PUBLICZNE PREZENTACJE 
MOS 1 (wstęp z akredytacjami: INDUSTRY, MARKET, MEDIA) 
 
31.05.2016, 16.15 – 17.45 -  INDYWIDUALNE SPOTKANIA  
MOS 5 (tylko dla uczestników) 
 
Prezentacja polskich krótkometrażowych filmów animowanych w ostatniej fazie produkcji. Reprezentanci 
wyselekcjonowanych projektów mają okazję zaprezentować fragmenty i opowiedzieć o swoich filmach 
nim te trafią do programów polskich i zagranicznych festiwali filmowych. W wydarzeniu co roku 
uczestniczą międzynarodowi profesjonaliści związani z branżą filmu animowanego – reprezentanci 
festiwali, telewizji,  instytucji filmowych, dystrybutorzy oraz agenci sprzedaży.  
 

 

........................................................................................ 

KONFERENCJA: SPOJRZENIE NA SZWECJĘ 

1.06.2016, 11.00 – 13.00 
MOS 2  (wstęp z akredytacjami: INDUSTRY, MARKET, MEDIA) 
 
Specjalnym gościem tegorocznej 56. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego będzie kinematografia 
szwedzka. Program „Spojrzenie na Szwecję” obejmuje pokazy wyselekcjonowanych, najnowszych 
szwedzkich dokumentów, filmów krótkometrażowych i animacji. Centralnym wydarzeniem sekcji jest 
konferencja, której główną osią będzie prezentacja modelu funkcjonowania kinematografii  
szwedzkiej  współcześnie (od produkcji do promocji i dystrybucji zagranicznej). Gośćmi panelu będą 
szwedzcy producenci, dystrybutorzy, redaktorzy stacji TV, przedstawiciele instytucji finansujących 
projekty filmowe oraz przedstawiciele szwedzkich festiwali filmowych. 
Udział zapowiedzieli: Sara Rüster (Szwedzki Instytut Filmowy), Antonio Russo Merenda (Szwedzki 
Instytut Filmowy), Lars Säfström (SVT), Jerzy Śladkowski (Reżyser), Stig Björkman (reżyser), Sara Broos 
(reżyserka, producenta), Maja Lindquist (Doc Lounge/ Nordisk Panorama) 

 

..................................................................................... 
MASTER CLASS MARCELA ŁOZIŃSKIEGO 

1.06.2016, 14.00 – 16.00 
MOS 2  (wstęp wolny) 
 
Master Class tegorocznego laureata Smoka Smoków na 56. Krakowskim Festiwalu Filmowym -  Marcela 
Łozińskiego, jednego z najbardziej cenionych, wielokrotnie nagradzanego na międzynarodowych 
festiwalach filmowych twórców dokumentalnych. Podczas Master Classu reżyser opowie o sposobach 
„zagęszczania” rzeczywistości w celu wydobycia jej istoty. Przykładem ilustrującym temat będą filmy 
„Happy End”, „Jak żyć”, „89mm od Europy”. 
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........................................................................................ 
DOCS TO BUY – PRZEDPREMIEROWE BRANŻOWE POKAZY NAJNOWSZYCH 
POLSKICH FILMÓW DOKUMENTALNYCH  
1.06 - 2.06.2016, 14.00 - 18.30 
Kijów.Centrum – Kijów.Studio / MOS 5 (tylko na zaproszenia)  

 
DOCS TO BUY organizowane jest po raz pierwszy podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Są to 
przedpremierowe pokazy polskich dokumentów dla branży filmowej. Projekcje mają charakter 
zamknięty, a ich celem jest znalezienie potencjalnych kanałów dystrybucji. Po projekcjach odbędą się 
spotkania pomiędzy producentami, a zaproszonymi specjalnie na tę okazję międzynarodowymi 
dystrybutorami i agentami sprzedaży.  
Sekcja ta powstała z inicjatywy Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i rozwijającej się KFF Sales – 
członu Krakowskiej Fundacji Filmowej, która zajmować się będzie sprzedażą i poszukiwaniem różnych 
kanałów dystrybucyjnych dla polskich filmów dokumentalnych na rynkach międzynarodowych. 
 
....................................................................................... 
DOC LAB POLAND: konsultacje/warsztaty 

DOC LAB START -  Warsztaty dla projektów w fazie dewelopmentu 

30.05-1.06.2016, 10.00-19.00   
WBP (tylko dla uczestników) 

 

DOC LAB GO -  Warsztaty dla projektów w fazie postprodukcji 
1.06-2.06.2016, 10.00-19.00   
WBP (tylko dla uczestników) 

 

DOC LAB POLAND – największy polski program pitchingowy i konsultacyjny dla profesjonalnych 
twórców filmów dokumentalnych. Program podzielony jest na dwie części: DOC LAB START, dla 
projektów w fazie dewelopmentu lub w początkowym stadium produkcji oraz na DOC LAB GO, 
poświęcony projektom w fazie montażu. DLP zostało utworzone przez Fundację Filmową im. 
Władysława Ślesickiego, wspólnie z Krakowskim Festiwalem Filmowym oraz we współpracy z DOK 
Leipzig i European Documentary Network – reprezentanci tych instytucji biorą udział w obydwu 
częściach programu, oceniają zgłoszone projekty oraz udzielają konsultacji tym, które zostały 
wyselekcjonowane. Program skierowany jest do polskich twórców filmowych, którzy chcą 
skonsultować swoje projekty, bądź wersje montażowe, uzyskać wsparcie innych artystów I 
konsultantów (uznanych filmowców z Polski I zagranicy) w celu znalezienie nowych rozwiązań oraz 
którzy chcą zaprezentować swoje filmy międzynarodowej grupie producentów, dystrybutorów, 
reprezentantów instytucji wspierających produkcje filmowe, współfinansujących filmy, 
selekcjonerów największych festiwali filmowych, redaktorom zamawiającym TV i wielu innych. 
Kluczowymi wydarzeniami DOC LAB POLAND są DOCS TO START oraz DOCS TO GO! - sesje 
pitchingowe podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego. DOCS TO START to prezentacja polskich 
projektów w fazie dewelopmentu, po której będzie miało miejsce forum koprodukcyjne: 
indywidualne spotkania z międzynarodowymi decydentami branży filmowej oraz producentami, 
którzy otwarci są na  współpracę z Polską. DOCS TO GO!, zainicjowany oraz współorganizowany od 
2012 przez Polski Instytut Filmowy, jest prezentacją polskich dokumentów we wczesnym stadium 
montażowym, która zakończona będzie spotkaniami programerami i agentami sprzedaży. 
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....................................................................... 
DOCS TO START – PITCHING POLSKICH FILMÓW DOKUMENTALNYCH W 
PREPRODUKCJI 
2.06.2016, 10.00 - 13.00 PUBLICZNE PREZENTACJE 
MOS 1 (wstęp z akredytacjami: INDUSTRY, MARKET, MEDIA) 

 
2.06.2016, 14.00 - 17.00 SPOTKANIA INDYWIDUALNE 
MOS 3 (tylko dla uczestników) 
DOCS TO START to prezentacja polskich projektów w fazie dewelopmentu, jeden  z pitchingów 
końcowych programu DOC LAB POLAND, organizowany wspólnie z Fundacją Filmową  Władysława 
Ślesickiego, polegający na  prezentacji projektów filmowych w trakcie rozwoju lub pierwszych zdjęć, 
której celem jest pozyskanie międzynarodowych partnerów, koproducentów, poszukiwanie funduszy. 
Uczestnicy mają szansę zaprezentować swoje projekty producentom, przedstawicielom, telewizji, 
regionalnym i zagranicznym funduszom filmowym i instytucjom współfinansującym produkcję 
filmową, ale także dystrybutorom i agentom sprzedaży, którzy chcieliby się włączyć w te projekty na 
wczesnym etapie oraz selekcjonerom platform pitchingowych przy najważniejszych festiwalach. 

 
....................................................................................... 
DOCS  TO GO!  – PITCHING POLSKICH  FILMÓW DOKUMENTALNYCH  W 
POSTPRODUKCJI 
3.06.2016, 10.00 – 13.00 - PREZENTACJE PROJEKTÓW 
MOS 1 (wstęp z akredytacjami: INDUSTRY, MARKET, MEDIA) 
 

3.06.2016, 14.00 – 17.00 – SPOTKANIA INDYWIDUALNE  
MOS 3 (TYLKO DLA UCZESTNIKÓW) 
DOCS TO GO! - prezentacja polskich dokumentów w fazie postprodukcji i montażu,  jeden z pitchingów 
końcowych programu DOC LAB POLAND,  wspólna inicjatywa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i 
Krakowskiej Fundacji Filmowej przy współpracy z Fundacją Filmową Władysława Ślesickiego, której 
celem jest promocja i prezentacja najciekawszych polskich filmów dokumentalnych w fazie 
postprodukcji, których premiera przewidywana jest w ciągu najbliższych miesięcy. Producenci i reżyserzy 
wybranych projektów mają okazję zaprezentować fragmenty wersji montażowych filmów oraz 
opowiedzieć o produkcji obecnym na spotkaniu dystrybutorom, agentom sprzedaży, przedstawicielom 
stacji telewizyjnych i programatorom festiwali filmowych oraz innym ekspertom i osobom decyzyjnym. 
 

........................................................................................ 
DOC LAB POLAND CO-PRODUCTION MARKET 

3.06.2016, 16.00-19.00 - SPOTKANIA INDYWIDUALNE 
MOS 5 (wymagana wcześniejsza rejestracja) 
 

Stolikowe spotkania indywidualne, w czasie których zagraniczni producenci mają okazję spotkać się z 
polską branżą filmową i porozmawiać o potencjalnej współpracy koprodukcyjnej. DOC LAB POLAND 
CO-PRODUCTION MARKET to szansa zaprezentowania swoich firm i projektów zarówno dla 
zagranicznych producentów, którzy przyjeżdżają do Krakowa, żeby wziąć udział w pitchingach jako 
decision makers, jak i dla polskich producentów, którzy nie biorą udziału w pitchingu.  
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........................................................................................ 
CZY KINEMATOGRAFIA KRĘCI SIĘ WOKÓŁ DZIECI? – PREZENTACJA RAPORTU  
2.06.2016, 16.00 – 17.00 
PAUZA IN GARDEN  (wstęp wolny) 
Film dla dzieci stanowi istotne narządzie wychowania i edukacji przyszłych pokoleń. Pozwala poznać 
nowy język - język ruchomych obrazów i sprawić, że kontakt ze światem będzie bogaty a proces 
poznania bardziej różnorodny. Jednak to także kosztowna produkcja, która ze względu na ograniczoną 
widownię w wielu kinematografiach narodowych spychana jest na dalszy plan i przegrywa 
w konkurencji o środki z produkcjami dla dorosłego widza. Niestety tak jest także w Polsce, gdzie film 
dla dzieci traktowany jest jako „dzieło artystyczne drugiej kategorii”, a twórcy zajmujący się tematyką 
dziecięcą zbyt rzadko są doceniani.  
Jednak, jak wskazują badania Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, istnieją europejskie 
kraje, w których produkcja filmów dla dzieci stanowi nie tylko powód do dumy, ale także istotny produkt 
eksportowy wzmacniający rodzimą kinematografię. Z tego też względu temat ten zaczyna być 
traktowany przez branżę jako istotny, a dowodem jest  wprowadzenie odrębnej alokacji 
na finansowanie kinematografii dziecięcej w Programach Operacyjnych PISF na 2016 rok. 
Niniejszy raport odpowiada zatem na istniejącą potrzebę diagnozy kinematografii dla dzieci w Polsce. 
Składa się z dwóch części, gdzie pierwsza omawia kondycję kinematografii na podstawie 
przeprowadzonych badań desk research, koncentrując się na problemach związanych z definicją filmu 
dla dzieci, brakiem ratingów określających grupę docelową filmów, stanie kinematografii dla dzieci 
w Europie i ogólnym opisie sytuacji w Polsce. Druga część raportu to diagnoza źródeł niepowodzeń 
w tym obszarze. Polega na szczegółowej analizie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych 
z osobami zaangażowanymi w rozwój kinematografii dla dzieci. 
Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej 
 
........................................................................................ 
PANEL: DYSTRYBUCJA FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH. SPOTKANIE Z DERRYM 
O'BRIENEM 

3.06.2016, 14.30-16.30  
PAUZA IN GARDEN  (wstęp wolny) 
Jak i gdzie szukać dystrybutora? Czy jest jakiś specyficzny klucz, według którego dystrybutorzy wybierają 
filmy? Czy da się zarobić na filmach krótkometrażowych? Gdzie można zarobić najwięcej? 
Na te i inne pytania dotyczące dystrybucji filmów krótkometrażowych odpowie Derry O'Brien – irlandzki 
dystrybutor z ponad 20 letnim doświadczeniem, który może pochwalić się czternastoma 
krótkometrażowymi filmami nominowanymi do Oscara, a z których aż trzy w ciągu ostatnich sześciu lat 
zdobyły Nagrodę Akademii.  
 
Organizatorem spotkania jest Studio Munka, działające przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich – 
producent dokumentalnych i fabularnych debiutów filmowych w programie „30 Minut”, „Pierwszy 
Dokument” oraz „Młoda Animacja”.  
 
 
........................................................................................ 
FORUM STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW POLSKICH  
4.06.2016, 11.00 – 15.00 
MOS 1 (wstęp z akredytacjami: INDUSTRY, MEDIA, MARKET oraz zaproszenia) 
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....................................................................................... 

KRK INTERACTIVE 

4.06.2016, 12.00 – 14.30 
MOS 2 (wstęp z akredytacjami: INDUSTRY, MEDIA , MARKET / możliwość wejścia bez akredytacji po 
wcześniejszym zgłoszeniu udziału)  
Sekcja Krakowskiego Festiwalu Filmowego poświęcona opowiadaniu audiowizualnemu w dobie 
technologii cyfrowej. Celem wydarzania jest pokazanie szerokiego spektrum zjawisk w obszarze 
dokumentu interaktywnego. W ramach programu, odbędzie się prezentacja 2 interaktywnych 
projektów z aktywnym udziałem publiczności.  

 
12.00-13.00 “SURVIVING STORM” 
Storm to interaktywne doświadczenie VR, jeden z ostatnich projektów UNIT9. Reżyserem jest Anrick 
Bregman. Utrzymany w zimowej scenerii Storm, to projekt z pogranicza filmu i gry z rodzaju 
“adventure survival”, w której bohater jest w samym centrum potężnej burzy śnieżnej. Masz pięć 
minut na rozwiązanie serii zagadek i znalezienie schronienia. Z każdą mijającą sekundą jest zimniej i 
zimniej. Twoje ciało traci ciepło, Twoje ruchy stają się coraz wolniejsze. Masz tylko jeden cel: przeżyć. 
Ogrzej się albo zgiń, proste? Niekoniecznie. 

Prezentacja: Jakub Jakubowski, Jakub Brzózka – Unit9 

 
13:15 – 14:30 PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ VR:  JAKĄ ROLĘ SPEŁNIA WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W 
EWOLUCJI ZBIOROWEJ ŚWIADOMOŚCI LUDZKIEJ? 
Odważne przewidywania tego, co ma nadejść w przyszłych ludzkich interakcjach typu mózg-mózg 
będących rezultatem nadchodzącej epoki mediów to właśnie rzeczywistość wirtualna (VR). Internet, VR 
ale też AR/MR zmieniły  ludzką strukturę neuronów. Gwałtowny postęp technologii to “móc zrobić 
więcej za mniej aż w końcu zrobić wszystko za pomocą niczego”. Czy rzeczywistość  jest wczesnym 
stadium kreowania języka dla bezpośredniej neuronowej komunikacji mózg-mózg? Wydaje się, że 
możemy rozbudzić naszą empatię jeszcze mocniej, nawet bardziej niż przed zaistnieniem VR; a możliwe, 
że pójdziemy o krok dalej nawet wcześniej niż nam się wydaje. 
Prezentacja: Carl Guyenette 
 

Organizowane przy współpracy z Institute of Documentary Film. 
 
....................................................................................... 
SEMINARIUM PRAWNE: Archiwalia w filmie dokumentalnym   
4.06.2016, 16.00 – 17.30 
MOS 3 (wstęp z akredytacjami: INDUSTRY, MEDIA, MARKET) 
 
Spotkanie organizowane z specjalnie z myślą o branży filmowej, na którym omawiane będą problemy 
związane z wykorzystaniem archiwaliów w filmach dokumentalnych oraz zawieranie i negocjowanie 
umów dotyczących archiwaliów. 
 
Prowadzący: adwokat Marcin Lassota, LL.M (Kancelaria Adwokacka LASSOTA I PARTNERZY,  
Goście: Aneta Zagórska (producentka m.in. filmu „Jarocin. Po co wolność?”, szefowa Krakowskiego 
Klastra Filmowego) i Małgorzata Zacharko (producentka m.in. filmu „Książę i dybuk” będącego w fazie 
zdjęciowej). 
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Często w filmie dokumentalnym wykorzystywane są fragmenty nagrań z archiwów m.in. TVP lub WFDiF 
czy telewizji zagranicznych, z czym wiąże się zawieranie umów, np. licencyjnych lub koprodukcyjnych. 
Chcielibyśmy zaprosić do dyskusji o problemach związanych z wykorzystaniem archiwaliów lub ich 
fragmentów w filmach dokumentalnych a także z zawieraniem i negocjowaniem umów z tym wiązanych. 
Mamy nadzieję, że będzie nie tylko okazja do wymiany doświadczeń, ale także do rozmowy o 
rozwiązaniach powstających problemów. 
Nie może także zabraknąć rozmowy o nowelizacji prawa autorskiego, która weszła w życie 20 listopada 
2015 roku, a która zmienia m.in. przepisy dotyczące prawa cytatu. 
Dlatego do dyskusji zaprosiliśmy nie tylko prawnika specjalizującego się w prawie autorskim i 
współpracującego z branżą kreatywną, ale także producentki filmowe, które stanęły przed pytaniami 
związanymi z prawidłowym korzystaniem z archiwaliów. 
Spotkanie organizowane przy współpracy Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy, członka 
Krakowskiego Klastra Filmowego. Dyskusja panelowa z zaproszonymi gośćmi z branży filmowej 
analizująca konkretne problemy z zakresu prawa autorskiego.   
Organizowane we współpracy z Kancelarią Adwokacką Lassota i Partnerzy. 
 
 
Więcej na: www.krakowfilmfestival.pl  INDUSTRY ZONE 
kontakt: industry@kff.com.pl 
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