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„Cinema  Perpetuum  mobile”  to  międzynarodowy  festiwal  filmowy,  który  gromadzi 
niezależnych  twórców  i  ich  grupy  w  celu  działania  w  temacie  wiecznego  ruchu.  Projekt  jest 
kierowany na filmową różnorodność kulturową i promocję filmów niezależnych.
Festiwal ma za zadanie angażować wszystkie kraje i kontynenty,  od Skandynawii do Przylądka 
Dobrej Nadziei i od Patagonii do Wysp Aleuckich. Ta inicjatywa ma charakter niekomercyjny, więc 
organizatorzy dążą tylko do pokrycia wydatków związanych z festiwalem, podczas gdy uczestnicy, 
których filmy będą wyświetlane w ramach „Krótkiej Listy” mają szansę uzyskać nagrodę pieniężną 
w przypadku, gdy ich filmy w ramach „Perpetuum Mobile” będą prezentowane w kinach. Udział w 
naszym  festiwalu  jest  darmowy.  Organizator  festiwalu  jest  niezależnym  stowarzyszeniem 
„Kinaklub.org”, opartym na zasadach samoorganizacji, pasji, decentralizacji i wzajemnej pomocy.

Zakończenie  nowo-utworzonego  festiwalu  „Cinema  Perpetuum  Mobile”  będzie  miało 
miejsce w Mińsku na Białorusi w dniu 13-15 stycznia. Następnie, „Perpetuum Mobile” mogą być 
wyświetlane  w  Rosji  i  na  Ukrainie,  jeżeli  tylko  zostanie  zgromadzona  odpowiednia  liczba 
publiczności. Ponadto, jeśli producenci i kina będą zainteresowane, filmy będą wysyłane do innych 
krajów.  Uczestnicy mogą otrzymać wynagrodzenie  w tym projekcie,  co  nie  jest  standardem w 
inicjatywach niezależnych. Organizatorzy są jednak świadomi faktu, że projekt może się nie udać z 
powodu  konserwatywnych  oczekiwań  publiczności,  więc  prosimy  podjąć  to  ryzyko,  mieć 
umiarkowane  oczekiwania  i  nie  wyrządzać  szkód  na  własności,  życiu  i  zdrowiu  w  przypadku 
kompletnej porażki. Jednocześnie uroczyście ślubujemy, że zrobimy co w naszej mocy, by wywołać 
rewolucyjne  zmiany w postawach  obojętności,  lub  przynajmniej  zasiać  niewidzialne  ziarno  tej 
zmiany.

W „Cinema  Perpetuum Mobile”  może  wziąć  udział  każdy  twórca  i  grupa  filmowa.  W 
ramach projektu, każdy uczestnik powinien wysłać krótkometrażowy film (max. 20 min) związany 
z wiecznym ruchem lub perpetuum mobile.  Jeśli  już posiadasz film, który jest związany z tym 
tematem,  powinieneś  go  do  nas  wysłać.  Interpretacja  i  realizacja  tematu  jest  dowolna  i 
nieograniczona. Od Ciebie zależy jak pojmujesz „perpetuum mobile”. Akceptowalne są wszystkie 
gatunki filmowe prócz dokumentów. Niedozwolone jest łamanie praw autorskich.

Języki używane w ramach festiwalu to:  angielski,  białoruski i rosyjski.  Jeżeli  Twój film 
został zrealizowany w innym języku niż wyżej podane, musisz zawrzeć w nim angielskie, rosyjskie 
lub białoruskie napisy.

Tylko zarejestrowani uczestnicy mogą wysyłać swoje filmy. Aby to zrobić, należy pobrać 
formularz  ze  strony cmp.kinaklub.org  i  wysłać  go  na  adres  cinemapm@gmail.com.  Film musi 
zostać zapisany na płycie DVD i wysłany wraz z wypełnionym formularzem na adres:
„Cinema PM” Martyniuk A.
PO Box 74 Minsk 220050
Belarus

Ostateczny termin rejestracji to 1 października 2011 r. Z kolei ostateczny termin wysłania filmu to 
15 listopada 2011 r.

Filmy będą klasyfikowane w dwóch rundach. Najpierw wybieramy filmy w ramach tzw. „Długiej 
Listy”. Następnie, najlepsze filmy z „Długiej Listy” zostaną włączone w tzw. „Krótką Listę”. O 
przyłączeniu do „Krótkiej Listy” nie świadczy wyłącznie jakość i wartość artystyczna filmu, ale 
również  realizacja  tematu  związanego  z  „perpetuum  mobile”.  Filmy  z  „Długiej  Listy”  będą 
wyświetlane  podczas  festiwalu  w  Mińsku,  kiedy  jury  i  publiczność  będą  wybierały  najlepsze 
produkcje wyświetlane w ramach „Krótkiej Listy”. 

Jeśli film dostanie się do „Krótkiej  Listy”, może zostać włączony w projekt „Perpetuum 
Mobile” i być pokazywany w innych kinach. Posiadacze praw autorskich podpiszą zgody na użycie 
ich filmów w tej  materii  i  będą otrzymywać honoraria za wyświetlenia.  Dokładna suma będzie 
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zależeć  od  honorariów  dystrybucyjnych  i  będzie  pomniejszona  o  koszta  organizacji  festiwalu. 
Wynagrodzenia  będą  dzielone  równo  między posiadaczy  praw autorskich.  Warunki  płatności  i 
zamówień będą podane w specjalnej umowie.


