Pilotní ročník KVIFF Talents odstartuje prezentací jedenácti projektů v
Karlových Varech
56. ročník MFF Karlovy Vary bude dějištěm oficiálního představení prvních jedenácti
audiovizuálních projektů vybraných pod hlavičkou KVIFF Talents. Tento nový
celoroční program má za cíl nacházet talentované tvůrce a podpořit vznik děl s
mezinárodními ambicemi a vysokou mírou originality bez ohledu na žánr, od
celovečerních a krátkých filmů přes webové seriály po podcasty, videoklipy nebo
nebo herní koncepty. Tvůrčí týmy představí své projekty osobně během speciální
KVIFF Talents přehlídky v pondělí 4. července ve 12:30 hodin v KVIFF.TV Parku.

Podpora talentovaných tvůrců vždy tvořila podstatnou součástí festivalových aktivit –
platforma KVIFF Eastern Promises a její partneři již řadu let pomáhají nadějným
vznikajícím filmovým projektům jak finančně, tak jejich představením potenciálním
partnerům, sales agentům, distributorům a festivalovým dramaturgům. „Festival funguje i
jako určitý most mezi kreativním potenciálem středo– a východoevropských filmařů a
mezinárodní scénou, která jim umožní ještě víc zazářit. Program KVIFF Talents
představuje v tomto směru nový, odvážnější a progresivnější krok, neboť rozšiřuje náš
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záběr i na audiovizuální díla mimo tradiční škatulky hraných či dokumentárních filmů. Díky
značce KVIFF Talents můžeme odvážným novým projektům nabídnout zviditelnění a jejich
tvůrcům alternativní způsoby, jak si zajistit prostředky na jejich výrobu,“ uvedl k nové
iniciativě výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.
Projekt KVIFF Talents je rozdělen do dvou paralelních programů: Creative Pool se
zaměřuje na audiovizuální díla jakéhokoli formátu či žánru, např. krátké filmy, animace,
podcast, videoklipy, videohru atd. Cílem programu Feature Pool je podpořit náměty na
původní celovečerní hrané autorské filmy, které mají potenciál vzniknout rychle a s
rozpočtem do pěti milionů korun.
Do pilotní fáze KVIFF Talents se letos na jaře přihlásilo více než 230 filmů z České
republiky a Slovenska: „Byli jsme nadšeni zájmem, který program vyvolal, i vysokou úrovní
kvality a originality přihlášených děl. Tvůrčí týmy byly natolik kreativně přesvědčivé, že
jsme nakonec vybrali více projektů, než jsme původně plánovali,“ popisuje ohlas projektu
Hugo Rosák, vedoucí festivalového oddělení Film Industry.
Creative Pool 2022 tak zahrnuje osm projektů, od mokumentu přes experimentální
pohádku po VR hru a animovaný seriál. Spolu se třemi celovečerními náměty vybranými
do Feature Pool 2022 budou nyní projekty představeny svými autory či tvůrčími týmy
potenciálním producentům, partnerům a investorům na několika akcích v průběhu
letošního Mezinárodního festivalu Karlovy Vary. Veřejně přístupná prezentace se
uskuteční v pondělí 4. července od 12:30 hodin v KVIFF.TV Parku. Tvůrci se zúčastní také
networkingových akcí nebo konference Kreativní Česko o den později.
Kromě možnosti nadchnout pro svůj projekt potenciální partnery získají vybraní autoři v
obou programech finanční podporu na vývoj námětu, a to ve výši 120 000 Kč pro projekty
ve Feature Pool a 50 000 Kč pro vybrané projekty v Creative Pool. Všichni účastníci
letošních KVIFF Talents mají také možnost mentoringu a konzultací s mezinárodními
filmovými profesionály v závislosti na potřebách konkrétního projektu, tak aby jim pomohli
díla zdárně dokončit. Nejslibnější projekty mezi celovečerními filmy se mohou stát součástí
ekosystému KVIFF, od uvedení na festivalu po využití distribučních kanálů KVIFF
Distribution a KVIFF.TV.

Bližší informace k programu KVIFF Talents, vybraným projektům a jejich tvůrcům najdete
na webu https://talents.kviff.com.
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