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INDUSTRY ZONE NA 51. KRAKOWSKIM FESTIWALU FILMOWYM 
(23 - 29 MAJA 2011) 

 
 
 
Jak co roku Krakowskiemu Festiwalowi Filmowemu towarzyszy wiele imprez branŜowych 
przeznaczonych dla obecnych na festiwalu profesjonalistów filmowych. 
 
 
NajwaŜniejsze wydarzenia w ramach Industry Zone: 
 

- Krakowskie Targi Filmowe 
- Dragon Forum  
- Konferencja Spojrzenie na Holandi ę 
- Industry Screenings 
- FilmPRO Industry Drink 
- Warsztaty filmu animowanego 
- Seminarium „Internet, VOD a prawo autorskie”  
- Konferencja  „RYNEK FILMÓW DOKUMENTALNYCH W POLSCE”  
 
 
 

Gdzie? Miejsca : PWST, Hotel „Cracovia”, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, 
Kijów.Studio 
  
Dla kogo?  profesjonaliści filmowi (filmowcy, producenci, dystrybutorzy, przedstawiciele stacji 
telewizyjnych, instytucji kulturowych zajmujących się wspieraniem, promocją lub dystrybucją 
filmu, instytucje dofinansowujące produkcje filmowe) 
 
 
 
Krakowskie Targi Filmowe 

 
Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń są Krakowskie Targi Filmowe (23-29 maja  
2011), które stopniowo zajmują coraz waŜniejsze miejsce na międzynarodowej mapie 
wydarzeń przygotowywanych z myślą o filmowych profesjonalistach. Targi to miejsce 
spotkań, wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych ciekawych kontaktów branŜowych. 
Do tegorocznej edycji Targów zgłoszonych zostało ok. 1500 filmów filmów dokumentalnych, 
krótkometraŜowych i animowanych z całego świata, z czego organizatorzy wybrali ok. 400 
tytułów, a w tym niezwykle okazałą sekcję z Polski. Wszystkie zakwalifikowane filmy znajdą 
się w przygotowywanym na tę okazję katalogu, a podczas Targów będzie je moŜna obejrzeć 
w cyfrowej wideotece. Niezwykle sprawny, unikatowy program do oglądania filmów, 
wprowadzony przez organizatorów 5 lat temu, był pionierskim przedsięwzięciem w Europie  
i jednym z pierwszych systemów tego typu na świecie. System, prócz wielofunkcyjnej 
przeglądarki do zgromadzonych na serwerze targowym filmów, wyposaŜony jest w system 
narzędzi umoŜliwiających oglądającemu bezpośredni internetowy kontakt z osobą 
posiadającą prawa do oglądanego filmu, oraz do zapisywania uwag i notatek, które od razu 
wysyłane są na pocztę internetową zarejestrowanego uczestnika. System wymaga takŜe  
od oglądającego oceny oglądanego filmu, co ujęte zostaje w raporcie podsumowującym  
dla producenta/dystrybutora, który otrzymuje drogą mailową codzienne raporty pozwalające 
sprawdzić, ile osób i kto dokładnie oglądał jego film i – jeśli jest nim zainteresowany – 
skontaktować się natychmiast. Po zakończeniu Targów producent/dystrybutor otrzymuje 
takŜe całościowy raport podsumowujący obecność jego filmu na Targach.  
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Dragon Forum  

Dragon Forum to coroczne warsztaty filmu dokumentalnego w środku Europy kończące się 
pitchingiem, czyli prezentacją projektów poszukujących źródeł finansowania we wczesnej 
fazie produkcji. Celem Dragon Forum jest pomoc twórcom uprawiającym autorskie,  
a przy tym zaangaŜowane i uczciwe kino dokumentalne, w rozwoju i produkcji filmu 
przeznaczonego dla międzynarodowej widowni. Działamy w oparciu o grupę sprawdzonych 
wykładowców polskich i zagranicznych. Dotychczasowi wykładowcy Dragon Forum to m.in.: 
Jacek Bławut, Heino Deckert, Zbigniew Domagalski, Marcel Łoziński, Katarzyna Maciejko-
Kowalczyk, Dorota Paciarelli, Leena Passanen, Marijke Rawie, Dorota Roszkowska, Rada 
Sesic, Stefano Tealdi, Vita śelakeviciute. Wykładowcy ci zapewniają takŜe rzetelną 
konsultację z zakresu produkcji i marketingu filmu dokumentalnego. Celem warsztatów  
jest pogodzenie dąŜeń twórców oraz oczekiwań widzów i jednocześnie pomoc w sprostaniu 
wymaganiom współczesnego rynku. Na pitching w Krakowie, odbywający się podczas 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego przyjeŜdŜają najwaŜniejsi dystrybutorzy, konsultanci, 
redaktorzy i producenci filmu dokumentalnego z najlepszych stacji telewizyjnych i instytucji 
filmowych.  
 
 
Konferencja Spojrzenie na Holandi ę 

Specjalnym gościem 51. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego będzie kinematografia 
holenderska . W panelu dyskusyjnym, którego celem będzie prezentacja rynku filmowego  
w Holandii, udział wezmą m.in. Claudia Landsberger z Instytutu Filmowego EYE, znakomity 
producent Pieter van Huystee („Młode gangi z Amsterdamu”, „Farewell”), dyrektor 
największego festiwalu filmów dokumentalnych świata IDFA w Amsterdamie – Ally Derks. 

 
Industry Screenings 

 
Specjalne zamknięte pokazy dla akredytowanych gości i prasy, podczas których będzie 
moŜna obejrzeć część filmów z programu festiwalowego, spotkać się – w miarę obecności –  
z producentem, dystrybutorem lub twórcą, otrzymać materiały informacyjne dotyczące filmu.  
 
 
FilmPRO Industry Drink 
 
Codzienne tradycyjne juŜ nieformalne spotkania z lampką wina, gdzie goście festiwalu – 
zainteresowani filmowcy, producenci, dystrybutorzy mają okazję porozmawiać  
z przedstawicielami i programatorami największych międzynarodowych festiwali filmów 
dokumentalnych i krótkometraŜowych.  
 
Sponsorem Industry Drink jest magazyn branŜy audiowizualnej FilmPRO. 
 
 
Warsztaty filmu animowanego 
 
Warsztaty zamknięte dla wąskiego grona uczestników, skierowane głównie do młodych 
filmowców lub miłośników kina.  (szczegóły będą znane w kwietniu) 
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Konferencja „Rynek filmów dokumentalnych w Polsce” 
 
Konferencja branŜowa oraz otwarta dyskusja poświęcona polskim filmom dokumentalnym  
i ich sytuacji na rynku krajowym. Pomysłodawcami konferencji są Anna Wydra z Otter Films 
oraz Krakowska Fundacja Filmowa. Punktem wyjścia do dyskusji będzie badanie, które 
pozwoli na analizę polskiego rynku krajowych filmów dokumentalnych. 
 
Wstępny program spotkania zakłada dwa bloki tematyczne: pierwszy omawiający rynki 
filmów dokumentalnych oraz drugi skupiający się na promocji i dystrybucji dokumentów.  
W wydarzeniu wezmą udział krajowi i zagraniczni goście, którzy opowiedzą o problemach   
i receptach na nie, zaprezentują firmy i przedsięwzięcia, które działają z powodzeniem. 
 
Konkluzje konferencji oraz wyniki badań zostaną opublikowane i udostępnione polskim 
instytucjom filmowym, producentom, szkołom i innym podmiotom związanym z rozwojem 
polskiego rynku audiowizualnego.   


