REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI - PROGRAMI MEĐUNARODNE SURADNJE, ROK 15. veljače 2012.

PODNOSITELJ

1

Akademija dramske
umjetnosti

2

Akademija dramske
umjetnosti

3 Barbara Vekarić

4 Branka Benčić

5 Fun da mental, udruga

6

Hrvatski državni arhiv Hrvatska kinoteka

7

Hrvatski državni arhiv Hrvatska kinoteka

8 Hrvatski filmski savez

9 Hrvatski filmski savez

10

Hrvatsko kaskadersko
društvo

11 Hulahop d.o.o.

12 Irena Jukić Pranjić

13 Jewish Film Festival

14 Kinoklub Zagreb

15 Kinoklub Zagreb

16 Kinorama d.o.o.

PROGRAM
Programi međunarodne kulturalne
razmjene iz područja audiovizualnih
djelatnosti (razmjena hrvatskih i stranih
pojedinaca i institucija)

OPIS PROGRAMA

Sudjelovanje studenata i profesora Odsjeka montaže Akademije
dramske umjetnosti na 3. međunarodnoj filmskoj radionici
„Europski filmski tokovi“ koja će se održati na FAMU u Pragu,
Češka u studenom 2012. godine
Sudjelovanje i predstavljanje kratkometražnog igranog filma
"Zimica" redateljice Hane Jušić, a u produkciji Akademije dramske
Program predstavljanja i promocije filmova umjetnosti, u službenoj konkurenciji 58. međunarodnog festivala
kratkometražnih filmova u Oberhausenu, Njemačka od 26. travnja
do 1. svibnja 2012 (festival A kategorije)
Sudjelovanje Barbare Vekarić, studentice režije na Akademiji
Programi stručnog usavršavanja
dramske umjetnosti, na radionici Go Short Student Campusu u
Nijmegenu, Nizozemska, od 13. do 18. ožujka 2012.
Sudjelovanje Branke Benčić na 58. međunarodnom festivalu
kratkometražnog filma u Oberhausenu gdje će sudjelovati na
Programi gostovanja hrvatskih autora/-ca,
obilježavanju 50 godina manifesta Oberhausen Manifesto te
producenata/-ica, izbornika filmskih
raznim diskusijama o kustoskim praksama vezanim uz film, a koji
festivala, filmskih stručnjaka i djelatnika
će se održati u Oberhausenu, Njemačka, 28. travnja - 1. svibnja
2012.
Programi gostovanja hrvatskih autora/-ca,
producenata/-ica, izbornika filmskih
Sudjelovanje i promocija kratkometražnog igranog filma "Uskršnja
festivala, filmskih stručnjaka i djelatnika;
jaja" redatelja Slobodana Karajlovića u službenom programu 11.
Program izrade promiđbenih materijala i
Tribeca Film Festivala koji se održava u New Yorku, SAD, 18. - 29.
prijavljivanje u službenu konkurenciju
travnja 2012.
festivala
Sudjelovanje dva stručna djelatnika Hrvatske kinoteke na
68.kongresu FIAF-a od 23. do 28. travnja 2012. u Pekingu, Kina;
Programi međunarodne kulturalne
Sudjelovanje pročelnice Hrvatske kinoteke i dva stručna djelatnika
razmjene iz područja audiovizualnih
na Generalnoj skupštini ACE-a koji se odvija u sklopu Festivala
djelatnosti (razmjena hrvatskih i stranih
novootkrivenih i restauriranih filmova "Il cinema ritrovato" od 23. do
pojedinaca i institucija)
30. lipnja 2012. u Bologni, Italija; Članstvo u međunarodnim
organizacijama - Međunarodno udruženje filmskih arhiva (FIAF) i
Europsko udruženje filmskih arhiva (ACE).
Sudjelovanje djelatnice Hrvatske kinoteke Lucije Zore, filmske
arhivistice na 10. MAGIS Gorizia International Film Studies Spring
Programi stručnog usavršavanja
School koja se održava od 20. do 29. ožujka 2012. u Udinama i
Goriziji, Italija.
Sudjelovanje i predstavljanje kratkometražnog eksperimentalnog
filma "Le Samourai" redatelja Ivana Faktora, nastalog u produkciji
Program predstavljanja i promocije filmova Hrvatskog filmskog saveza, u službenoj konkurenciji 58.
međunarodnog festivala kratkometražnog filmova u Oberhausenu,
Njemačka, od 26. travnja do 1. svibnja 2012 (festival A kategorije).
Program naziva "Treća žena u pohodu Trećem čovjeku" uključuje
Programi međunarodne kulturalne
održavanje svečane projekcije filma "Treća žena" redatelja Zorana
razmjene iz područja audiovizualnih
Tadića i otvaranje kutka Treće žene u Dritte Mann Museum, muzeju
djelatnosti (razmjena hrvatskih i stranih
posvećenom filmu "Treći čovjek" Carola Reeda u svibnju 2012. u
pojedinaca i institucija)
Beču, Austrija.
Sudjelovanje tri člana Hrvatskog kaskaderskog društva na
naprednoj radionici “Advanced/FX Training” 2012. posvećenoj
Programi stručnog usavršavanja
prvenstveno vožnji automobilom i specijalnim efektima, a održat će
se od 20. do 27. svibnja 2012. u Santa Fe, New Mexico, SAD.
Sudjelovanje producentice Miljenke Čogelje s dugometražnim
dokumentarnim projektom u razvoju DIANINA LISTA na
cjelogodišnjoj trodijelnoj radionici za profesionalno usavršavanje
Programi stručnog usavršavanja
European Producers Workshop (EAVE) koja će se održavati od 12.
do 19. ožujka u Luksemburgu, od 13. do 20. lipnja u Opatiji,
(Hrvatska) i od 5. do 12. studenoga u Amsterdamu (Nizozemska).
Sudjelovanje i predstavljanje kratkometražnog animiranog filma
Programi gostovanja hrvatskih autora/-ca,
"Ornament duše" redateljice Irene Jukić Pranjić u međunarodnoj
producenata/-ica, izbornika filmskih
konkurenciji Festivala animiranog filma MONSTRA od 19. do 25.
festivala, filmskih stručnjaka i djelatnika
ožujka 2012. u Lisabonu, Portugal.
Program međunarodne kulturne razmjene Gostovanje predavača tijekom JFF festivala za dječji edukacijski
iz područja audiovizualne kulture
program "Edukacijska jutra"
Programi gostovanja hrvatskih autora/-ca,
producenata/-ica, izbornika filmskih
Sudjelovanje i predstavljanje kratkometražnog igranog filma
festivala, filmskih stručnjaka i djelatnika;
"Komba" redatelja Tina Žanića u službenoj konkurenciji 42.
Program izrade promiđbenih materijala i
međunarodnog festivala kratkometražnog filma u Tempere, Finska,
prijavljivanje u službenu konkurenciju
od 7. do 11. ožujka 2012.
festivala; Program predstavljanja i
promocije filmova
Programi međunarodne kulturalne
Organizacija sastanka Generalne skupštine NISI MASE, europske
razmjene iz područja audiovizualnih
mreže neprofesijskih filmskih udruga, u Zagrebu od 28. ožujka do
djelatnosti (razmjena hrvatskih i stranih
1. travnja 2012.
pojedinaca i institucija)
Festivalska promocija dugometražnog igranog filma "Koko i duhovi"
redatelja Daniela Kušana na festivalima Međunarodnim festivalima
Program predstavljanja i promocije filmova
dječjeg filma u Montrealu, Kanada u ožujku 2012. i u Lancasteru,
Velika Britanija u veljači 2012.

PREDLOŽENA POTPORA
(HRK)
30,000.00

24,020.00

4,675.00

1,813.00

21,893.00

17,100.00

2,128.00

8,000.00

10,000.00

25,000.00

29,513.00

1,670.00

8,506.00

18,347.08

15,000.00

6,397.00
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OPIS PROGRAMA

Festivalska promocija dugometražnog igranog filma "Ćaća"
redatelja Dalibora Matanića nameđunarodnim filmskim festivalima
u Kerali, Goa i Pune (Indija) te na FIPA u Biarritzu (Francuska) u
siječnju 2012.
Sudjelovanje i predstavljanje kratkometražnog animiranog filma
"Soba" redateljice Ivane Jurić u međunarodnoj konkurenciji
Kinorama d.o.o.
Programi predstavljanja i promocije filmova
festivala New Directors / New Films u New Yorku, SAD, od 21.
ožujka do 1. travnja 2012.
Sudjelovanje redateljice i producenta s projektom u razvoju
Pitching, koprodukcijski forumi i programi
"Zagreb Cappuccino" redateljice Vanje Svličić na 9. Sofia Film
Maxima film d.o.o.
za razvoj projekata
Meetings u selekciji „Projects in Bank“ koji se održava u Sofiji,
Bugarska, od 15. do 18. ožujka 2012.
Sudjelovanje i predstavljanje kratkometražnog animiranog filma
Programi gostovanja hrvatskih autora/-ca,
"Dragi Keno" redatelja Natka Stipaničeva u službenoj konkurenciji
Natko Stipaničev
producenata/-ica, izbornika filmskih
19. međunarodnog festivala animiranog filma u Stuttgartu,
festivala, filmskih stručnjaka i djelatnika
Njemačka, od 8. do 13. ožujka 2012.
Sudjelovanje producenta Siniše Juričića s dokumentarnim
Pitching, koprodukcijski forumi i programi
projektom "Mitch - dnevnik schizofreničnog pacijenta" na pitching
Nukelus film d.o.o.
za razvoj projekata
forumu When East Meets West u Trstu, Italija od 19. do 21. siječnja
2012.
Programi gostovanja hrvatskih autora/-ca,
producenata/-ica, izbornika filmskih
Sudjelovanje producentice Zdenke Gold na Međunarodnom
festivala, filmskih stručnjaka i djelatnika;
filmskom festivalu u Rotterdamu, Nizozemska, od 27. do 30.
Program izrade promiđbenih materijala i
siječnja 2012. i na koprodukcijskom pitching forumu Euro
Spiritus Movens
prijavljivanje u službenu konkurenciju
Connection s kratkometražnim igranim projektom "Ljubljana
festivala; Pitching, koprodukcijski forumi i
Zagreb" koji se održava u sklopu filmskoga sajma kratkometražnog
programi za razvoj projekata; Potpora
filma u Clermont-Ferrandu, Francuska od 30. siječnja do 3. veljače
producentima/-icama i autorima/-icama za 2012.
predstavljanje filomva
Programi gostovanja hrvatskih autora/-ca,
producenata/-ica, izbornika filmskih
Sudjelovanje autora s dokumentarno-eksperimentalnim projektom
festivala, filmskih stručnjaka i djelatnika;
"Kraj svjetla" na East European Forumu u Pragu, Češka od 5. do
Udruga Ukus
Programi predstavljanja i promocije filmova; 13. ožujka 2012., te predstavljanje filma "Marijine" na East Doc
Potpora producentima/-icama i autorima/- Platformi koja se odvija tijekom EEF-a.
icama za predstavljanje filomva
Organizacija programa pod nazivom „Ciklus hrvatskog filma u
Udruga za audiovizualno
Program predstavljanja i promocije filmova Vojvodini“ koja će se održati u Vojnovini, Srbija tijekom 2012.
stvaralaštvo Artizana
godine.

17 Kinorama d.o.o.

18

PROGRAM

25 Ustanova Zagreb film

Program predstavljanja i promocije filmova

Program izrade promidžbenih materijala i prijavljivanja filmova
Program predstavljanja i promocije filmova;
Zagreb filma u službenu konkurenciju međunarodnih filmskih
Međunarodni filmski sajmovi
festivala tijekom 2012. godini

UKUPNO:

Napomena:
PRIJAVLJENIM PROGRAMIMA KOJI NISU NAVEDENI NA OVOM POPISU NIJE ODOBRENA POTPORA.

PREDLOŽENA POTPORA
(HRK)
38,099.86

24,963.52

4,492.00

3,909.00

5,900.00

7,564.00

13,505.00

25,000.00

60,000.00

407,495.46

