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Platforma FILMMAKERS-FOR-UKRAINE lansează proiectul 
”The Online Charity Sreenings” - Proiecții Caritabile de 
Filme Online. Proiecțiile vor aduce filmele ucrainene mai 
aproape de public și vor sprijini regizorii și producătorii 
ucraineni.

12 Iulie 2022, München
FILMMAKERS-FOR-UKRAINE începe să prezinte o serie de proiecții caritabile, serie 
disponibilă online de joi, 14 iulie. Aceasta conține filme, documentare și scurtmetraje 
regizate sau produse de ucraineni. Vor apărea filme noi săptămânal.

Proiecții Caritabile de Filme Online au fost înființate atât cu scopul de a sprijini industria 
filmului din Ucraina, cât și pentru a încuraja comunitatea internațională de iubitori de 
filme să experimenteze istoria unei țări și a poporului său prin arta filmului.

Proiectul a pornit din primele zile ale invaziei rusești. Acest proiect este rezultatul 
unei luni întregi de muncă depusă de FILMMAKERS-FOR-UKRAINE, platformă 
deținută de CREW UNITED.
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Aceștia, împreună cu o echipă de voluntari dedicați din toată Europa - inclusiv reprezentanți 
ai asociațiilor profesionale, instituțiilor și numeroși colegi din industria cinematografică - au 
reușit să ofere, ucrainenilor aflați în nevoie, informații utile și ajutor practic în găsirea unei 
locuințe, unui loc de muncă și toate cele necesare pentru viața de zi cu zi.

Apel la acțiune.
Încă de la începutul lunii aprilie, în timp ce cădeau bombe peste Ucraina, FILMMAKERS-FOR-
UKRAINE a făcut apel la regizorii ucraineni, solicitându-le filmele pentru proiecția de caritate. 
Cererea a fost trimisă și către producțiile internaționale dispuse să își ofere filmele despre 
Ucraina. Donațiile strânse din proiecțiile caritabile vor fi alocate regizorilor, producătorilor și 
celor care fac parte din industria filmului și se află în condiții critice.

Proiecțiile caritabile sunt rezultatul colaborării dintre FILMMAKERS-FOR-UKRAINE și 
partenerul său din Germania, PANTAFLIX, o platformă faimoasă de video la cerere, care are 
o echipă numeroasă și un public din toate părțile lumii. Din 2016, PANTAFLIX lucrează ca
platformă online pentru mai multe festivaluri internaționale de film (inclusiv DOK.fest
München și Filmfest Oldenburg).

Donațiile vor fi strânse și administrate de ONG-ul FILMMAKERS-FOR-UKRAINE. Un comitet 
de profesioniști internaționali din industria filmului, cunoscători ai artei cinematografice din 
Ucraina și necesităților acesteia, va distribui donațiile către industria producătoare de filme 
ucrainene și necesităților acesteia.

Campania este susținută de regizoarea poloneză Agnieszka Holland: ”Vrem să înțelegem ce 
se întâmplă în Ucraina iar filmul este extrem de util întrucât deschide porțile spre o 
cunoaștere mai profundă și o experiență emoțională. Urmărind filme ucrainene pe 
platforma de caritate realizată de FILMMAKERS-FOR-UKRAINE este un câștig pentru toată 
lumea: urmărești filme minunate și în același timp susții realizatorii de filme ucrainene. 
Aceștia au nevoie să fie văzuți, au nevoie de sprijin și de posibilitatea de a-și continua 
munca.”

Pe platformă este disponibilă o serie de întrebări și răspunsuri cu regizorul danez Simon 
Lereng Wilmont - al cărui documentar multipremiat ”THE DISTANT BARKING OF 
DOGS” (2017) va deschide proiecțiile. Acesta vorbește despre realizarea filmului său în 
Ucraina și despre importanța menținerii în viață a poveștilor în acele zone lovite de război.
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• THE DISTANT BARKING OF DOGS (2017), , de Simon Lereng Wilmont - *Film de 
deschidere (Prin amabilitatea celor de la CINEPHIL International Sales, producătoarei 
Monica Hellström și FINAL CUT FOR REAL)
• NOT NOW (2020), un scurtmetraj de Andrew Liulko (Prin amabilitatea lui Andrew Liulko)
• THE FORGOTTEN (2019), de Daria Onyshchenko (Prin amabilitatea celor de la Wide 
Management, producătoarei Claudia Lehmann și regizoarei Daria Onyshchenko)

• FALLING (2017), de Marina Stepanska (Prin amabilitatea celor de la TVCO International 
Sales)
• THE RAIN PROJECT (2016),  un documentar scurt de Oleg Chorny (Prin amabilitatea lui 
Oleg Chorny)
• MR PILIPENKO AND HIS SUBMARINE (2006), de Jan Hinrik Drevs și René Harder (Prin 
amabilitatea celor de la Nonfictionplanet film & television GmbH și producătoarei Jens 
Fintelmann)

Recomandarea regizoarei Agnieszka Holland:

https://youtu.be/hLHIWPIBu5c

În calitate de creatori ai platformei FILMMAKERS-FOR-UKRAINE și proiectului ”The Online 
Charity Sreenings”, dorim să ne exprimăm sincera mulțumire tuturor regizorilor, 
producătorilor și distribuitorilor de filme ucrainene, care ne-au trimis filmele lor în acest 
scop. O altă mulțumire sinceră atât pentru Alain Polgar și Rachel Unzen, cât și pentru 
întreaga echipă Pantaflix căreia îi suntem recunoscători pentru suportul tehnic. Mulțumim 
atât regizoarei Agnieszka Holland, pentru susținere, precum și companiei Wolf PR pentru 
suport dar și tuturor voluntarilor, pentru munca excelentă depusă în acest proiect.

Prima etapă a proiecției, disponibilă pe site-ul FILMMAKERS-FOR-UKRAINE, include 
filme ale regizorilor consacrați, totodată mai cuprinde și noi descoperiri în rândul 
generației mai tânără de cineaști și titluri internaționale care arată Ucraina din 
perspectiva unui privitor din exterior.
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