


Положення про проект «ЛАБОРАТОРІЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КІНО»


І. Загальні положення.
Національна кіностудія художніх фільмів ім. О.Довженко започатковує проект «Лабораторія короткометражного кіно».
Кіностудія створює програму, що 
- надасть можливість зняти кіно, тим, хто дійсно цього бажає;
- підтримає і продовжить процес творчої роботи в кіно;
- ставить на меті відкриття нових талантів.     
Цілі проекту: 
1) Створення 7 малобюджетних короткометражних фільмів (10-15 хв.) на виробничій базі кіностудії. Представникам творчих професій буде надана можливість створити своє власне кіно.
2) Покращення іміджу та промоція кіностудії в українському кіносередовищі.

ІІ. Етапи проекту.
1) Презентація (в ВУЗах, кіношколах) та ознайомлення аудиторії (ЗМІ) з проектом (березень-квітень 2014 р.)
2) Збір сценаріїв (травень 2014 р.)
3) Відбір (червень 2014 р.)
4) Підготовчий етап зйомок (липень 2014 р.)
5) Зйомки та фіналізація проекту (серпень-жовтень 2014 р.)

III. Порядок відбору проектів.
1) Творча група представляє на розгляд проект своєї кіно роботи та захищає його. У пакеті для подання повинні бути синопсис, літературний сценарій, режисерське бачення, резюме режисера, оператора.
2) Жанри фільмів (соціальна драма, мелодрама, комедія, арт-хаус, тощо.)
3) Обмеження.
До участі в конкурсі не допускаються фільми: 
- які пропагують насильство, наркотики, расову ненависть тощо; 
- які ображають людську гідність окремої особистості або групи осіб; 
- які ображають релігійні та національні погляди; 
- які містять рекламу фірм, послуг, товарів у явному чи прихованому вигляді; 
- які мають елементи порнографії.
4) Види проектів – електронний, на адресу: laboratoria_kino@ukr.net
5) Розгляд проектів здійснюється керівником проекту, продюсерським центром кіностудії та залученими експертами.
6) Відбір кінопроектів здійснюється в два етапи:  
1. Розгляд сценаріїв
2. Співбесіда з представниками творчої групи та захист проекту.

IV. Підготовчий та знімальний період.
1) На підготовчому етапі: 
- вдосконалення сценарію;
- пошук локацій, акторів;
- розкадровка;
- бюджет.
2) Знімальний процес виконується із залученням цехів кіностудії: цех світла, фото і кінознімальної техніки, цех підготовки зйомок, монтажно-тонувальний цех, автотранспортний цех, цех експлуатації павільйонів і споруд.

V. Фінальний період.
Результати проекту:
- презентація 7 кіноробіт;
- участь в міжнародних кінофестивалях.



