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APVERSTOJI STUDIJA „SĖKMINGAS NOVATORIUS” - NOVA 

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Pristatome VICSCREEN – Viktorijos kino pramonės strategiją 2021–2025 m. 

 

 

Gerosios praktikos kūrėjas, šalis: „Kūrybiška Viktorija“, Viktorijos valstijos 

vyriausybė, Australija 

Sektorius: Žaidimai ir multimedija  

Verslo / darbo tipas: Vyriausybinis sektorius 

 

Pasiekimai kultūros ir kūrybos sektoriuje (KKS) iki pandemijos   

„Kūrybiška Viktorija“ yra Australijos valstybės vyriausybinė institucija, kurios tikslas – remti 

Viktorijos valstijos kūrybinius sektorius. Jie tai daro investuodami į keletą meno ir kultūros 

organizacijų, renginių ir projektų, susijusių su menu ir kultūra. Be to, „Kūrybiška Viktorija“ siekia 

skatinti naujas meninių inovacijų idėjas, remti vietos menininkų bei kūrybininkų karjerą ir 

tobulėjimą bei suteikti kultūrinių/meninių galimybių jaunimui ir jauniems suaugusiems. Prieš 

Covid-19 pandemiją „Kūrybiška Viktorija“ pradėjo keletą sėkmingų iniciatyvų, kurios skatino 

inovacijas mene ir kultūroje. Pavyzdžiui, 2016 m. pradėta kūrybos strategija 2016–2020 metams 

siekė stiprinti ir auginti valstijos kūrybiškumą. Kita iniciatyva, pavadinta „Melburno menų 

rajonas“, skirta Melburno menų rajoną paversti viena didžiausių kūrybinių ir kultūrinių vietų 

pasaulyje. Be to, 2015 m. „Kūrybiška Viktorija“ pradėjo „Melburno tarptautinę žaidimų savaitę“, 
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kurios metu žaidimų pramonei, žaidimų entuziastams, švietimo specialistams ir visuomenei buvo 

surengtos įvairios konferencijos, renginiai, parodos, veiklos ir tinklų kūrimo galimybės. Apskritai, 

„Kūrybiška Viktorija“ Viktorijos valstijoje, Australijoje, labai sėkmingai propagavo naujas idėjas ir 

iniciatyvas kultūros ir kūrybos sektoriuose. 

 

Iššūkiai, kilę pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo būdai, skirti šiems 

iššūkiams įveikti  

„Kūrybiška Viktorija“ teigimu, Covid-19 pandemija padarė didelį poveikį Australijos kino 

pramonei. Nors kai kurie skyriai, pavyzdžiui, vaizdo efektų, animacijos ir skaitmeninių žaidimų, 

gali ir toliau veikti nuotoliniu būdu, fizinė gamyba, festivaliai, renginiai ir parodos sustojo. Tačiau 

pandemija sukūrė naujų galimybių virtualiems renginiams, taip pat praktikų ir įmonių 

bendradarbiavimui visoje valstijoje, visoje šalyje ir tarptautiniuose kino centruose JAV ir 

Europoje. Renginiams tai suteikia galimybę sukurti naujas hibridines pristatymo formas, o 

virtualus pateikimas gali pritraukti žiūrovus iš už Viktorijos ribų. Tai taip pat gali decentralizuoti 

kino įmones, jų veiklas ir kino darbą. 

Tad, Viktorijos valstijos vyriausybė, naudodama VICSCREEN, plėtos Viktorijos kino pramonę 

masto ir kiekio požiūriu, paversdama Viktoriją pasaulinio lygio kino centru ir pirmaujančia 

Australijos kino pramonėje. Vykdydama naujas programas, partnerystes ir iniciatyvas VICSCREEN 

užtikrins, kad kino pramonė turėtų geras galimybes pasinaudoti augimo galimybėmis, reaguoti į 
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pasaulinius pokyčius, sustiprinti reputaciją ir pasaulinę įtaką bei padidinti kino darbą ir ekonominį 

poveikį. 

Be to, VICSCREEN dėmesys skiriamas kino ir užkulisių įvairovei ir įtraukimui palaikyti. Jos veiksmai 

apima naują Viktorijos Produkcijos Fondą, kuris skatins Viktorijos vadovaujamą filmų, televizijos, 

internetinių ir skaitmeninių žaidimų turinio kūrimą, ir naują kūrėjų eksperimentą „Kambarys“ –

orientuotą į aukštos kokybės dramą. Kadangi vis daugiau projektų skatina nuolatinį kino darbo 

jėgos augimą, naujos kartos kino darbuotojai Viktorijoje gaus paramą iš karjeros ir įgūdžių 

tobulinimo programų pagrindiniams kūrėjams ir komandai bei sutelks dėmesį į naujoviškus 

aspektus, pavyzdžiui, vaizdo efektus, žaidimus ir animacijos mokymą. 

 

Sąlygos novatoriškumui ir sėkmei 

Apibūdintoje praktikoje labai svarbu turėti tinkamą finansavimą ir terminus, atsižvelgiant į didelį 

iniciatyvos mastą. Be to, taip pat labai svarbu turėti tinkamų priemonių ir ryšių tokiai darbotvarkei 

skatinti. Tiksliau sakant, svarbu turėti vietos, nacionalinių ir tarptautinių kino pramonės 

korporacijų palaikymą. Be to, nuolatinis tobulėjimas ir kūrybiškumas yra labai svarbūs siekiant 

užtikrinti šios gerosios praktikos sėkmę ir novatoriškumą, nes ja siekiama naujomis priemonėmis 

kurti naujus renginius, iniciatyvas.  

 

Šaltinis:  https://creative.vic.gov.au/news/2021/introducing-vicscreen-victorias-screen-

industry-strategy-2021-2025  

 

https://creative.vic.gov.au/news/2021/introducing-vicscreen-victorias-screen-industry-strategy-2021-2025
https://creative.vic.gov.au/news/2021/introducing-vicscreen-victorias-screen-industry-strategy-2021-2025
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Klausimai savianalizei 

 

1. Ką aš sužinojau apie kino pramonės poreikius? 

2. Kokia yra kino pramonės padėtis Europoje? 

3. Ar panašių iniciatyvų yra Europoje? 

 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Center for Social Innovation (CSI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


