10-oji Europos mokymų programa EKRAN 2014
Kvietimas teikti paraiškas
Paraiškų teikimo terminas – 2013 m. gruodžio 2 d.
Dalyvavimas programoje – NEMOKAMAS.

APIE EKRAN PROGRAMĄ
Mokymų programa EKRAN yra skirta kino profesionalams, norintiems geriau įvaldyti kūrybinius
filmų iki-gamybinio etapo procesus. Programą vykdo Varšuvos Andrzej Wajda kino
režisūros mokykla ir „Wajda Studio“.
EKRAN padeda rasti tinkamą filmo stilių, vystyti istorijos pasakojimo pasitelkiant vaizdus įgūdžius,
suteikia galimybę eksperimentuoti su aktoriais ir aktorių atrankos procesais.
EKRAN remia „MEDIA Training EU programa”. Tai yra bendradarbiavimo projektas tarp Andrzej
Wajda kino režisūros mokyklos ir „Wajda Studio“, Šveicarijos kino ir audiovizualinių medijų
profesionalų mokymo fondo, Austrijos filmų instituto, Kroatijos audiovizualinio fondo, Lietuvos
kino centro. Programą taip pat remia Tarptautinis Visegrad fondas, Lenkijos kino institutas, AGORA
fondas, Lenkijos kino kūrėjų asociacija.
EKRAN programą sudaro trys sesijos, kurių pagrindinės temos yra šios:
-

Scenarijaus traktuotė (angl. treatment) ir / arba scenarijaus vystymas;
Pasirengimas filmavimui, aktorių atranka ir individualios konsultacijos su kuratoriais;
Filmavimas, kuratorių konsultacijos;
Montažas, kuratorių konsultacijos;
Įvertinimas: nufilmuotų scenų analizė su grupe ir dėstytojais ;
projektų pristatymas (angl. pitching);
Gamybos ir rinkodaros strategijos; individualios konsultacijos.

EKRAN 2014 pagrindinės datos
2013 m. gruodžio 2d. – 2014 m. sausio 3d. Vykdoma pirmoji lietuviškų paraiškų atranka. Atranką
atlieka Lietuvos kino centras (atrenkamos 2-3 paraiškos iš visų teiktų lietuviškų paraiškų).
2014 m. sausis – vasaris (data bus patikslinta). Galutinė atranka, vykdoma režisieriaus Wojciech
Marczewski, ir interviu su atrinktomis kūrėjų komandomis Lietuvos kino centre.
2014 m. kovas. Pasiruošimas pirmajai filmavimo sesijai nuotoliniu būdu – aktorių atrankos ir
lokacijų pavyzdžių pasiūlymai.

Pirmoji EKRAN 2014 sesija
2014 m. kovo 31 d. – balandžio 10 d.
Antroji EKRAN 2014 sesija
2014 m. birželio 2 d. – liepos 12 d.
Trečioji EKRAN 2014 sesija
2014 d. gruodis (dvi dienos).

EKRAN dėstytojai
EKRAN programos dėstytojai yra žinomi filmų kūrėjai: Andrzej Wajda, Volker Schloendorff,
Alexander Sokurov, Wojciech Marczewski (EKRAN Programos vadovas), Jerzy Zieliński, Mogens
Rukov (Danija); Ildiko Enyedi (Vengrija); Udayan Prasad, Denijal Hasanovic, Paweł Pawlikowski,
Witold Stok, Jan Fleischer (Čekijos Respublika), Marilyn Milgrom, Antoine Jaccoud (Šveicarija),
Roshanak Behesht Nedjad (Vokietija).
KAIP DALYVAUTI
Reikalavimai paraiškovams
EKRAN programa yra paremta komandiniu darbu, joje kviečiamos dalyvauti kūrybinės grupės,
sudarytos iš skirtingas sritis atstovaujančių kino profesionalų. Pirminę tikslinę grupę sudaro
Europos režisieriai arba scenaristai-režisieriai, kurie jau yra sukūrę pirmąjį meninį arba kelis
trumpametražius filmus. Scenaristai-režisieriai kviečiami dalyvauti su savo scenarijaus
traktuotėmis arba scenarijais, o režisieriai kviečiami dalyvauti kartu bendraautoriais, su kuriais
vysto scenarijaus traktuotę ar scenarijų.

Reikalavimai kūrybinei grupei
Kūrybinę grupę turi sudaryti:
- Režisierius arba scenaristas-režisierius;
- Scenaristas arba scenarijaus bendraautorius;
- Projektui įsipareigojęs prodiuseris;
- Operatorius, ketinantis dirbti prie projekto (pasirinktinai).
Scenaristas arba scenarijaus bendraautorius, prodiuseris ir operatorius yra antrinė programos
tikslinė grupė. Tačiau su kiekvienu profesionaliu grupės nariu mokymų metu dirbs ir patirtimi
dalinsis tos srities ekspertai.

Paraiškų teikimas
Dalyvio anketa: http://www.wajdastudio.pl/pliki/application_form_for_ekran_2013.doc
Paraišką turi sudaryti:
1. Visų komandos narių gyvenimo aprašymai (3 popierinės kopijos) ir elektroninė versija,
įrašyta į CD arba USB raktą.
2. Iki 10 lapų vaidybinio filmo scenarijaus traktuotė (3 popierinės kopijos) ir elektroninė
versija, įrašyta į CD arba USB raktą. Jei scenarijus jau parašytas, jis turėtų būti išverstas į
anglų kalbą individualiai konsultacijai pirmosios sesijos metu.
3. Dviejų scenų iš scenarijaus traktuotės / scenarijaus pasiūlymai, realizacijai EKRAN
programos metu.
4. Prodiuserio arba prodiuserinės kompanijos įsipareigojimo laiškas, taip pat prodiuserio
ketinimų strategija, apibūdinanti projekto vystymą ( 1 kopija).
5. Dalyvio anketa turi būti pasirašyta visų komandos narių ( 1 kopija)
6. Režisieriaus darbų DVD (1 kopija).
7. Operatoriaus darbų filmografija ir pavyzdžiai (pasirinktinai) ( 1 kopija).
Lietuvos kino centras konsultuoja dėl paraiškų teikimo nuo 2013 spalio 21 d. iki 2013 spalio 25 d.,
10:00-12:00 val. Pageidaujant konsultacijos, registruotis el. paštu a.lukosiuniene@lkc.lt.

Paraiškos iš Lietuvos turi būti siunčiamos iki 2013 m. gruodžio 2 dienos adresu:
EKRAN
Lietuvos Kino Centras
Z.Sierakausko g. 15, LT-03105, Vilnius
Daugiau informacijos apie programą ir sesijas: www.ekran.info.pl,
www.facebook/EKRANprogramme

