Kraków, 2.11.2022 r.

Rusza nabór do 16. edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA
25 000 dolarów w Konkursie Głównym oraz 100 000 zł w Konkursie Polskich Filmów
Fabularnych. O takie nagrody powalczą twórcy filmów, które już teraz można zgłaszać do
kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.
Organizatorzy czekają na produkcje od 28 października 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.
Otwieramy nabór do Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi” oraz Konkursu Polskich Filmów
Fabularnych w ramach 16. edycji naszego Festiwalu, która odbędzie się w 2023 roku – mówi
Grzegorz Stępniak, Dyrektor Artystyczny Festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Szukamy historii
interesujących i oryginalnie opowiedzianych, zarówno pod względem samej treści, jak i formy.
Filmów, które po seansie na długo zostają w pamięci widzów i widzek – dodaje Stępniak.
Konkurs Główny, poza niezwykłą atmosferą Festiwalu, którą przez blisko dwa tygodnie można
poczuć w Krakowie, jest najważniejszą częścią corocznego święta kina niezależnego w stolicy
Małopolski. Jest przeznaczony dla pierwszych i drugich pełnometrażowych fabuł z całego
świata, które – jak wskazuje nazwa i motto Konkursu – wytyczają drogi. Są odważne,
wciągające i nieoczywiste.
Dotychczasowi laureaci Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy to między innymi
Azazel Jacobs, którego produkcje są dziś dostępne w globalnych serwisach streamingowych,
Jayro Bustamante – za swoje obrazy nominowany do Złotych Globów, czy bezkompromisowe
debiutantki ostatnich trzech edycji Festiwalu: Maura Delpero, Isabel Lamberti i Marianne
Blicher, zmieniające mocno zmaskulinizowane oblicze światowego kina. W Konkursie
Głównym nagrodą jest 25 000 dolarów.

Z kolei do Konkursu Polskich Filmów Fabularnych można zgłaszać obrazy do piątego włącznie,
które zostały zrealizowane przez danego reżysera lub reżyserkę. Nagroda w tym konkursie to
aż 100 000 zł.
JAK ZGŁASZAĆ FILMY DO KONKURSÓW W RAMACH MASTERCARD OFF CAMERA?
•
•
•
•
•
•

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem platformy FilmFreeway na stronie:
www.filmfreeway.com w terminie do 28 lutego 2023 roku.
Konkurs Główny ma charakter międzynarodowy.
Konkurs Polskich Filmów Fabularnych przeznaczony jest dla produkcji polskich.
Lista filmów zakwalifikowanych do udziału w obu konkursach zostanie ogłoszona w
drugiej połowie kwietnia 2023 roku.
Laureatów w obu konkursach wybierze międzynarodowe jury złożone z wybitnych i
nagradzanych przedstawicieli świata filmu.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w czasie 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina
Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.

Szczegółowych informacji na temat zgłoszeń udzielają:
Grzegorz Stępniak – Dyrektor Artystyczny Festiwalu: g.stepniak@offcamera.pl
Michał Zalewski – Rzecznik i PR manager: m.zalewski@offcamera.pl

