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MOJEeKINO.PL
Zaproś swoje ulubione kino do domu!

W czasie kwarantanny spowodowanej epidemią wirusa SARS-CoV-2 działalność wszystkich kin
została zawieszona do odwołania. Od blisko dwóch miesięcy żyjemy w świecie bez bliskości
kultury, spotkań, bez emocji, jakie wywołuje w nas ciemna sala kinowa. Wychodząc naprzeciw
potrzebom dzielenia się owymi emocjami, wspólnego doświadczenia i przeżywania wysokiej
kultury Stowarzyszenie Kin Studyjnych powołuje do życia platformę kin studyjnych MOJEeKINO.PL.
Od 21 maja Stowarzyszenie zaprosi fanów małych, przytulnych kin z niebanalnym repertuarem na
największą w Polsce platformę zrzeszającą kilkadziesiąt kin, dzięki której widzowie znów będą mogli
poczuć namiastkę prawdziwego kina. Spośród listy kin znajdujących się na platformie wybierz swoje
ulubione kino studyjne i ciesz się jego unikatowym programem!

IDEA:
Od początku trwania kryzysu związanego z epidemią koronawirusa w Polsce Zarząd Stowarzyszenia
podejmuje działania mające na celu wsparcie kin studyjnych, a jednocześnie bacznie obserwuje
rodzimy rynek filmowy, zauważając dużą dynamikę zmian jakie w nim zachodzą oraz rosnącą rolę
przestrzeni internetowej w udostępnianiu nowych filmów. Od kilku tygodni uczestniczymy w
koncertach, spotkaniach i spektaklach online. Te działania nie pozostaną bez wpływu na dalsze losy
twórców, animatorów w przestrzeni kultury oraz form uczestnictwa w niej widzów. Jednocześnie
same będąc uczestniczkami kultury widzimy jak trudnym zadaniem dla widza jest wybranie z tej
oferty czegoś dla siebie.
Nie mogłyśmy pozostać na te zmiany obojętne, dlatego Stowarzyszenie Kin Studyjnych przygotowuje
największe na świecie wirtualne kino, w ramach którego swoje repertuary zaprezentują kina
arthousowe od Bochni po Darłowo i od Sokołowa Podlaskiego do Gorzowa Wielkopolskiego.
MOJEeKINO.PL będzie jedną wspólną platformą łączącą wirtualnie kina z całej Polski, która w dobie
zastoju umożliwi im zachowanie tej niepowtarzalnej więzi, jaką tworzą z widzami w swoich
tradycyjnych przestrzeniach. Projekt, który tworzymy jest innowacyjny na skalę światową. Różni się
od istniejących VOD z tysiącem filmów do wyboru repertuarem, dotarciem do widza a także
sposobem podejścia do promocji filmu. Platforma promować ma sztukę filmową w różnych jej
przejawach oraz umożliwiać poszczególnym kinom realizowanie swojego kuratorskiego programu.
Przestrzeń platformy będzie zatem dla widza arthousowego nadal drogowskazem do oglądania
filmów studyjnych, których często brakuje na popularnych platformach streamingowych.
W realizacji wirtualnego kina upatrujemy także szansę na przedłużenie możliwości obejrzenia filmu
po powrocie do tradycyjnego grania. Obecnie w związku z dużą liczbą cotygodniowych premier film
standardowo żyje na naszych ekranach ok 2-3 tygodni (w wyjątkowych przypadkach dłużej),
natomiast na platformach streamingowych pojawia się ok. 4 miesiące później. Dlatego wychodząc
naprzeciw potrzebom widzów i rynku, proponujemy stworzenie niejako „dodatkowego okna”
pomiędzy kinem a tradycyjnym VOD. Po uzgodnieniu z dystrybutorem, schodzący z ekranów kin
studyjnych film, trafi do naszych wirtualnych sal na kolejne tygodnie, aby osoby nie korzystające z
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tradycyjnego kina z różnych powodów (odległość, choroba, życie rodzinne etc.) mogły obejrzeć
wyczekiwane dzieło nie czekając na pojawienie się go na VOD.
Bazując na doświadczeniu kolegów z krajów europejskich korzystających już z podobnej platformy
współpracującej ściśle z kinami, jesteśmy przekonane, że rozwój wirtualnego kina nie wpłynie na
spadek frekwencji w kinach tradycyjnych, a wręcz przeciwnie – stanie się dodatkowym polem
promocyjnym granych tytułów, którym czasem trudniej przebić się do najbardziej gorących newsów.
Wirtualne kino zagości w domach widzów w drugiej połowie maja i będzie miało zasięg ogólnopolski.
Obecnie udział w projekcie zadeklarowało 47 kin studyjnych z całej Polski, ale wciąż zgłaszają się
kolejni chętni. Wspólnie z nami nową wirtualną rzeczywistość postanowili kreować dystrybutorzy, z
którymi współpracujemy też w kinach tradycyjnych – Aurora Films, Mayfly, Hagi, Galapagos,
Spectator, Next Film, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Velvet Spoon. Operatorem wirtualnego kina a
tym samym naturalnym pomostem ułatwiającym współpracę między dystrybutorami a kinami
studyjnymi i lokalnymi jest Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Partnerem technologicznym, który podjął
się tego niełatwego zadania, jest poznańska firma Insys Video Technologies o bogatym
doświadczeniu na tym polu.

ZASADY DZIAŁANIA:
Platforma to niezwykle skomplikowane technicznie przedsięwzięcie tworzące projekt innowacyjny na
skalę światową! Wirtualne kino to nie tradycyjne VOD, a pieczołowicie przygotowana platforma
promująca kino arthouse’owe. Za pośrednictwem platformy poszczególne kina będą realizowały swój
autorski program wykorzystując kontent dostępny na platformie, ale także przygotowując swoje
wydarzenia. Na platformę widz będzie mógł wejść z poziomu strony MOJEeKINO.PL, ale także z
poziomu strony swojego ulubionego kina. Każde kino przygotuje swój indywidualny program skrojony
na potrzeby jego widzów. Podobnie jak w kinie tradycyjnym repertuar będzie cyklicznie zmieniany,
ale także wzbogacany o wydarzenia dodatkowe – spotkania z twórcami, warsztaty, pokazy
edukacyjne, a nawet festiwale filmowe. Platforma przystosowana będzie dla osób z
niepełnosprawnością wzroku i słuchu – część filmów wyświetlanych będzie z audiodeskrypcją i
napisami dla niesłyszących.

WYDARZENIA SPECJALNE:
Działalność platformy rozpocznie wydarzenie bez precedensu - pierwszy w Polsce w całości
zrealizowany on-line festiwal filmów fabularnych WIOSNA FILMÓW, który do tej pory odbywał się w
warszawskich kinach Elektronik i Amondo. Na festiwal zapraszamy w dniach 29 maja - 7 czerwca
jednocześnie w 47 kinach w całej Polsce. W ramach festiwalu przez 10 dni pokazanych zostanie
ponad 30 filmów docenionych przez jury, dziennikarzy, a także publiczność na najważniejszych
międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w Berlinie, Cannes, Wenecji czy Toronto. Będą także
filmy nominowane i nagradzane przez Europejską Akademię Filmową oraz Amerykańską Akademię
Filmową. Duża część z nich to przedpremiery lub polskie premiery. Bilety na każdy pokaz będą
kosztować 15 PLN.
Zależało nam na utrzymaniu ciągłości funkcjonowania festiwalu, imprezy z 25-letnią tradycją. Przez
długi czas zastanawialiśmy się jak zaadaptować jego formułę do nowej sytuacji. Z pomocą przyszło
nam Stowarzyszenie Kin Studyjnych, które uruchomiło platformę wirtualnego kina. Dzięki temu
mogliśmy przenieść nasze wydarzenie do sieci" - mówi Maciej Zabojszcz, dyrektor festiwalu WIOSNA
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FILMÓW - “Zdecydowanym plusem platformy jest to, że WIOSNA FILMÓW dostępna będzie dla osób
w całej Polsce, a nie tylko w wybranych miastach i kinach. W tej chwili dopracowujemy program
festiwalu. Ale już mogę zapewnić, że nie zabraknie premier, przedpremier i najgłośniejszych tytułów
ostatniego sezonu” – dodaje.
Po WIOŚNIE FILMÓW na platformie zagoszczą kolejne festiwale m.in. HER DOCS czy 48HFP.

Partnerami projektu MOJEeKINO.PL są Polska Akademia Filmowa, Krajowa Izba Producentów
Audiowizualnych, Fundacja Kultury Bez Barier.
Projekt realizowany jest przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Czekamy na Was w wirtualnych salach kin studyjnych z całego kraju pod wspólnym adresem
MOJEeKINO.PL!

KONTAKT:
Marlena Gabryszewska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kin Studyjnych
tel. 887 555 020; email - mgabryszewska.sks@gmail.com

Joanna Piotrowiak
Członek Zarządu Stowarzyszenia Kin Studyjnych – koordynator projektu
tel. 600 441 196; email: jpiotrowiak.sks@gmail.com

Więcej o Stowarzyszeniu Kin Studyjnych
Stowarzyszenie Kin Studyjnych jest operatorem programu Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, który
zrzesza 230 tradycyjnych kin w dużych miastach i małych miejscowościach; kin, wyróżniających się
unikatowym program, atmosferą, podejściem do Widza. Kina studyjne to miejsca, w których zamiast
popcornu i coca-coli, znajdziesz uśmiech kasjerki, wesołe pozdrowienie biletera, obejrzysz
wartościowy film i podyskutujesz z ekspertami. Kina studyjne, to miejsca łączące ludzi z pasją,
kochających nie tylko filmy, ale wspólne doświadczanie kultury. Miejsca promujące młodych polskich
twórców i filmy często niełatwe, ale ważne i potrzebne.

Więcej o Insys Video Technologies
Insys Video Technologies - jedna z najszybciej rozwijających się firm w Europie wśród integratorów
video OTT. Ma na koncie wiele pionierskich wdrożeń, takich jak: wieloplatformowe telewizje,
aplikacje zdalnego nagrywania czy zaawansowane platformy publikacji treści. Od ponad 14
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lat Insys VT zmienia na lepsze zastaną rzeczywistość dla nadawców telewizyjnych, operatorów
telekomunikacyjnych, dystrybutorów treści kinowych czy instytucji państwowych. Z rozwiązań firmy
korzysta dziś ponad 4 mln użytkowników na całym świecie.

