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Vă prezentăm VICSCREEN – Strategia Victoria’s Screen Industry 2021-2025 

 

 

Sursă(e):  https://creative.vic.gov.au/news/2021/introducing-vicscreen-victorias-

screen-industry-strategy-2021-2025  

Creator al bunei practici, țară: Creative Victoria, Guvernul statului Victoria, 

Australia 

Sector: Jocuri & Multimedia  

Tipul afacerii / ocupație: Sectorul guvernamental 

 

Realizări în CCS înainte de pandemie  

Creative Victoria este un organism australian guvernamental de stat care își propune să sprijine 

sectoarele creative ale statului Victoria. Face asta investind în mai multe organizații artistice și 

culturale, evenimente și proiecte legate de artă și cultură. În plus, Creative Victoria își propune 

să promoveze noi idei pentru inovarea artistică și să sprijine cariera și dezvoltarea artiștilor și 

creatorilor locali și să ofere oportunități culturale/artistice tinerilor și tinerilor adulți. Înainte de 

pandemia de Covid-19, Creative Victoria a lansat mai multe inițiative de succes care au promovat 

ideea de inovație prin artă și cultură. De exemplu, Strategia Creative 2016-2020 care a fost 
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lansată în 2016 a reușit să întărească și să dezvolte creativitatea statului. O altă inițiativă numită 

”Melbourne Arts Precinct” a avut ca scop transformarea Melbourne Arts Precinct într-una dintre 

marile destinații creative și culturale din lume. Mai mult, în 2015, Creative Victoria a lansat 

”Melbourne International Games Week”, care a prezentat un mix de conferințe, evenimente, 

expoziții, activități și oportunități de networking, pentru industria jocurilor, pasionații de jocuri, 

specialiști în educație și public. În general, Creative Victoria a avut mare succes în statul Victoria, 

Australia în promovarea de noi idei și inițiative în sectoarele culturale și creative.  

 

 

 

 

Provocări întâmpinate în timpul Pandemiei și soluții inovatoare pentru a le depăși  

Potrivit Creative Victoria, pandemia de Covid-19 a avut un impact major asupra industriei 

cinematografice din Australia. Deși unele departamente, cum ar fi efectele vizuale, animația și 

jocurile digitale pot continua să funcționeze de la distanță, producția fizică, festivalurile, 

evenimentele și expozițiile s-au oprit. Cu toate acestea, pandemia a creat noi oportunități pentru 

evenimente virtuale, precum și colaborări între practicieni și companii din stat, la nivel național 

și centre internaționale de screening din Statele Unite și Europa. Pentru evenimente, aceasta 

oferă o oportunitate de a dezvolta noi forme hibride de livrare, iar programarea virtuală poate 



 

atrage spectatori din afara statului Victoria. De asemenea, are potențialul de a descentraliza 

afacerile, activitățile și munca de ecran. 

În consecință, prin VICSCREEN, guvernul statului victorian va dezvolta industria cinematografică 

victoriană în ceea ce privește scara și cantitatea, transformând Victoria într-un centru 

cinematografic de clasă mondială și lider în industria cinematografiei din Australia. Prin noi 

programe, parteneriate și inițiative, VICSCREEN se va asigura că industria cinematografiei este 

într-o poziție bună pentru a profita de oportunitățile de creștere, a răspunde la schimbările 

globale, a ne consolida reputația și influența globală și pentru a crește munca pe ecran și impactul 

economic. 

De asemenea, VICSCREEN se concentrează pe susținerea diversității și incluziunii pe ecran și în 

culise. Acțiunile sale includ noul Victorian Production Fund, care va promova producția de de film 

condusă de Victoria, conținut tv, online și jocuri digitale și un nou experiment pentru creatori 

Room, prima iterație axată pe drama de înaltă calitate. Pe măsură ce mai multe proiecte 

promovează creșterea continuă a forței de muncă de pe ecrane, următoarea generație de 

lucrători în cinematografie din Victoria va primi sprijin din partea programelor de dezvoltare a 

carierei și a abilităților pentru creatori și personalul cheie și prin concentrarea pe figuri 

inovatoare, cum ar fi efecte vizuale, jocuri și animație, acțiuni de instruire pe teren. 

 

 

 

 



 

 

Condiții pentru inovație și succes  

În practica descrisă, este esențial să existe o finanțare și un interval de timp adecvat, având în 

vedere amploarea mare a inițiativei. Mai mult, este, de asemenea, esențial să avem 

instrumentele și conexiunile potrivite pentru a promova o astfel de agendă. Mai precis, este 

important să avem sprijinul corporațiilor locale, naționale și internaționale din industria 

cinematografică. În plus, dezvoltarea constantă, evoluția și creativitatea sunt foarte importante 

pentru a asigura succesul și inovația acestei bune practici, deoarece are ca scop crearea de noi 

evenimente, inițiative prin noi mijloace..  

Implicarea voluntarilor dacă este cazul) 

Textul aici. 

 

(la finalul poveștii) Această poveste de bune practici este pregătită de Centrul pentru 

Inovare Socială (CSI). 

 

 

 

 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. Ce am învățat despre nevoile industriei cinematografice? 

2. Care este situația industriei cinematografice în Europa? 

3. Există inițiative similare în Europa? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


