
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

UKRAINIAN SHOWCASE @ Cannes Docs 

 

Преамбула 

Мета UKRAINIAN SHOWCASE @ Cannes Docs — представити потенційним партнерам найкращі українські 

документальні стрічки, які шукають сейлз-агентів або місце фестивальної прем’єри. Проєкт UKRAINIAN 

SHOWCASE @ Cannes Docs покликаний промотувати українське документальне кіно та допомогти 

проєктам українських повнометражних документальних фільмів знайти надійних партнерів для 

дистрибуції. 

Подія UKRAINIAN SHOWCASE проходитиме в онлайн-форматі в партнерстві з державною установою 

«Український інститут».  

Презентація UKRAINIAN SHOWCASE проходитиме на ринку Marché du Film у рамках секції Cannes Docs.   

Дати проведення секції Cannes Docs: 22–26 червня 2020 р. 

 

Умови участі 

До участі у відборі запрошуються проєкти документальних повнометражних фільмів, що створені у 

жанрі креативної та авторської документалістики для фестивальної та кінотеатральної дистрибуції. Це 

мусять бути проєкти, які перебувають на стадії постпродакшену та готові презентувати не менше 10 

хвилин чорнового монтажу майбутнього фільму.  

Пріоритет буде надано проєктам, у яких немає сейлз-агента та домовленостей щодо світової / 

міжнародної прем’єри на фестивалі. 

Презентація проєкту на Cannes Docs має бути його першою міжнародною презентацією на етапі 
постпродукції (допускаються презентації будь-де на етапах девелопменту та продакшену, а також 

презентації на будь-якому етапі виробництва в Україні). 

 

Правила подання заявки на участь у UKRAINIAN SHOWCASE @ Cannes Docs 

Заявник або заявниця має заповнити анкету, де необхідно вказати контактні дані, вкласти синопсис 

фільму та посилання на 10 хв чорнового монтажу фільму, а також написати мотиваційний лист.  

До участі буде відібрано чотири проєкти. Відбір проводять програмні команди Docudays UA та 

Українського інституту. 

 

Ключові дати:  

Дата відкриття прийому заявок — 12 травня 2020 р.  

Дата закриття прийом заявок — 23 травня 2020 р.  

Оголошення результатів відбору — 28 травня 2020 р.  

 

 

 

https://www.marchedufilm.com/programs/cannes-docs/


 
 

Презентація та підготовка до неї 

Презентація UKRAINIAN SHOWCASE @ Cannes Docs відбудеться онлайн у червні 2020 року. Точну дату 
буде повідомлено пізніше. 

Перед презентацією всі учасники та учасниці матимуть попередні консультації від команди Docudays 

UA для підготовки онлайн-виступу. 

Для презентації відібрані учасники та учасниці матимуть підготувати відео на 10 хвилин, що 

презентуватиме усить мати англійські субтитри. 

У презентації може брати участь максимум 2 члени/-кині творчої групи, обов’язковим є присутність 

режисера/-ки або продюсера/-ки фільму. Робоча мова презентації — англійська.  

 


