
 

 

 

  
 

Sony Future Filmmaker Awards  
 

Új, nagyszabású rövidfilmes díjprogramot hirdettek meg 
 

A Creo örömmel jelenti be, hogy elindult a Sony Future Filmmaker Awards, amely egy új, 
nagyszabású, évenként megrendezett rövidfilmes díjprogram, amely új kaput nyit a kreativitás 
fejlődéséhez. A Sony által szponzorált és ingyenesen megpályázható díjak célja, hogy a világ 
minden tájáról származó egyedi alkotókat kiemeljék, és új nézőpontot adjanak a 
történetmesélésnek. 
 
Harminc kiválasztott filmes kerül a döntőbe, akik Los Angelesbe repülnek a díjátadó ünnepségre, 
amelyre 2023. február 22-én kerül sor a Sony Pictures történelmi stúdiójának Culver Cityben 
(Kalifornia) található Cary Grant színházban. A hat kategória - köztük a Környezetvédelem és a Jövő 
Formálása - győzteseit az estén hirdetik ki, és pénzdíjakkal, valamint a Sony digitális képalkotó 
eszközeinek széles választékával jutalmazzák őket. A győzteseket egy szakértő vezetőkből álló zsűri 
választja ki, amelynek elnöke a díjnyertes színházi, televíziós és filmrendező Justin Chadwick. 
 
A díjátadó estét követően mind a 30 győztes és a jelöltek két napon át workshopokon, vetítéseken 
és fórumokon vesznek részt, amelyeket a Sony Pictures vezetői és a szakterületük legkiválóbb 
emberei vezetnek. A kivételes kétnapos program a témák széles skáláját öleli fel a pitcheléstől a 
jogi kérdéseken át a tehetségkutató ügynökségekkel való együttműködésig és a legmodernebb 
technológiák, köztük az animáció és a CGI használatáig. Ez a páratlan lehetőség támogatja a 
filmkészítők karrierjének előrehaladását azáltal, hogy exkluzív hozzáférést és egyedülálló 
betekintést biztosít számukra az iparág belső működésébe. 
 
Justin Chadwick, a díjnyertes színház-, televízió- és filmrendező, a zsűri elnöke az alábbiakat 
nyilatkozta: "A filmiparban nagy változásokat élünk át: a stúdiók eredeti, új hangokat keresnek, amelyek 
képesek kitűnni a tömegből és új utakat találni a közönséggel folyatott kommunikáció kapcsán. A Sony Future 
Filmmaker Awards díjjal a történetmesélők következő generációját keressük, akiknek munkája képes lekötni, 
informálni, szórakoztatni és izgalomba hozni. Ha van mondanivalód, és szeretnéd, hogy a hangodat 
meghallják, akkor téged keresünk.” 
 
Kenji Tanaka, a Sony Corporation alelnöke szerint: "A Sony célja, hogy "a kreativitás és a 
technológia erejével érzelmekkel töltse meg a világot". A Sony Future Filmmaker Awards elindításában 
együttműködő partnereinkkel, a Creo-val együtt dolgozva nagyon izgatottan várjuk, hogy mit nyújthat 
ez az új kezdeményezés a filmkészítőknek, hiszen ez a lehetőség tovább erősíti elkötelezettségünket a 
tartalomkészítők és az általuk elmesélt történetek iránt. A világszínvonalú létesítményeinkhez és vezető 
szakértőinkhez való hozzáféréstől kezdve a legfejlettebb és leginnovatívabb technológiáig az a célunk, 
hogy lebontsuk a kreativitás útjában álló összes akadályt, és az alkotók számára biztosítsuk azokat az 
eszközöket és lehetőségeket, amelyekkel a következő szintre léphetnek. 
 
Scott Gray, a Creo alapítója és vezérigazgatója az alábbiakat nyilatkozta: "Nagy örömmel 
indítjuk útjára a Sony Future Filmmaker Awards-ot, amelynek célja, hogy támogassa a filmeseket 
világszerte. A díj egyedülálló lehetőséget kínál a filmkészítőknek, és kivételes lendületet ad szakmai 



 

 

 

fejlődésükhöz. Ez az új kezdeményezés tovább építi a Creo szilárd múltját a kreatív alkotók karrierjét 
támogató és elősegítő programok létrehozásában. Hálásak vagyunk a Sony-nak a szponzorálásért, 
valamint Justin Chadwicknek a zsűri elnökeként nyújtott szakértői útmutatásáért.” 
 
 
A Sony Future Filmmaker Awards a következő versenyeket és kategóriákat foglalja magába: 
Filmkészítő 
 
A Filmkészítő verseny olyan eredeti alkotásokat díjaz, amelyek új nézőpontot hoznak a 
történetmesélésbe. 

 
● Három kategória: Fikció, Nem-fikció és Környezetvédelem. 
● A pályaműveknek 5 és 20 perc közötti hosszúságúnak kell lenniük, és bármilyen eszközzel 

felvehetők.  
● Legfeljebb 15 filmkészítőből álló shortlist (kategóriánként legfeljebb öt). 
● A győztesek és a shortlist-en szereplők mindegyike utazást nyer Los Angelesbe, hogy részt 

vegyen a díjátadó ünnepségen és a kétnapos workshopon.  
● A három kategóriagyőztes ezen felül 5000 USD-t és egy FX9 Cinema Line kamerát (plusz 

objektívet) kap. 
 

Diák filmkészítő 
A Diák Filmkészítő verseny a tehetségeket jutalmazza, akik hamarosan az iparágat fogják formálni. 
 

● Két kategória: Fikció és nem-fikció.  
● A pályázóknak filmes képzésen kell részt venniük egy világszerte nyilvántartott 

intézményben, diploma- vagy egyetemi szinten.  
● A pályaműveknek 5 és 20 perc közötti hosszúságúnak kell lenniük, és bármilyen eszközzel 

rögzíthetők.  
● A különböző kontinensek képviselete és a globális tehetségek sokszínűségének biztosítása 

érdekében legfeljebb 10 fős shortlist-et választanak ki (kategóriánként legfeljebb ötöt).  
● A győztesek és a shortlist-en szereplők mindegyike Los Angelesbe utazhat, hogy részt 

vegyen a díjátadó ünnepségen és a kétnapos workshopon.  
● A két kategóriagyőztes és intézményeik ezen felül a Sony digitális képalkotási eszközeinek 

széles választékában részesülnek.  
 
A Jövő Formálása 
A Jövő Formálása versenyen a filmkészítőknek minden évben új technikai feladatot kell megoldaniuk. 
 

● 2023-ra a pályázatokat kizárólag okostelefonnal lehet rögzíteni.  
● A pályaműveknek 2 és 5 perc közötti hosszúságúnak kell lenniük, és bármilyen 

okostelefonnal rögzíthetők.  
● Legfeljebb öt alkotásból álló shortlist kerül kiválasztásra. 
● A győztes és a shortlist-en szereplők mindegyike Los Angelesbe utazhat, hogy részt vegyen 

a díjátadó ünnepségen és a kétnapos workshopon.  
● A kategória győztese ezen felül 2500 dollárt (USD) és a Sony digitális képalkotó eszközeinek 

széles választékát kapja.  



 

 

 

A nevezési határidő magyar idő szerint 2022. december 13., 14:00 óra. A kétnapos workshopra 
2023. február 23-án és 24-én kerül sor a kaliforniai Culver Cityben található Sony Pictures 
stúdiótelephelyén. Az esemény zsűrijét 2022 szeptemberében jelentik be. 

További információkért és a versenyre való jelentkezéshez látogasson el a következő weboldalra: 
www.sonyfuturefilmmakerawards.com 
 

 
MEGJEGYZÉSEK A SZERKESZTŐKNEK 
 
Sony Future Filmmaker Awards 
A Creo által alapított és a Sony által szponzorált Sony Future Filmmaker Awards a rövidfilmek új, 
nagyszabású évenként megrendezett díjprogramja, amely a független filmkészítők és alkotók 
támogatását és felemelését szolgálja világszerte. A díj a sikeres filmesek számára felbecsülhetetlen 
értékű lehetőséget biztosít Los Angelesbe és a kaliforniai Culver Cityben található történelmi Sony 
Pictures stúdióba történő utazás formájában, ahol exkluzív hozzáférést kapnak szakértőkhöz és 
páratlan betekintést nyerhetnek az iparág belső működésébe. A nyertesek ezen felül 
pénzjutalomban és a Sony digitális képalkotó berendezéseinek széles választékában részesülnek. 
A díjra ingyenesen lehet jelentkezni, és három versenyből áll: Filmkészítő, Diák Filmkészítő és Jövő 
Formálása. A versenyzőket vezető szakemberekből álló zsűri bírálja el. A Sony Future Filmmaker 
Awards a film, videó és a történetmesélés területén tevékenykedő tehetségek támogatásával 
lehetőséget biztosít a kreatív kiválóság fejlődéséhez. www.sonyfuturefilmakerawards.com 
 
 
Justin Chadwick 
Justin Chadwick díjnyertes brit színház-, televíziós és filmrendező. Legismertebb alkotásai a 
kritikusok által is elismert filmei, köztük az Oscar-, BAFTA- és Golden Globe-díjra jelölt Mandela: 
Long Walk to Freedom (2013), az AFI- és IFTA-jelölt The Other Boleyn Girl (2008); a Tulip Fever 
(2017) és a The First Grader (2010). Filmjei számos díjat nyertek, többek között a Durban 
Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját, a legjobb filmnek járó közönségdíjat a dohai Tribeca 
Filmfesztiválon, a Sedona Filmfesztiválon a legjobb rendező és a közönségdíjat, valamint a Palm 
Beach Filmfesztiválon a legjobb játékfilmnek járó díjat 2010-ben. Díjnyertes rövidfilmjei közé 
tartozik a Boy (2011), a Shakespeare Shorts (1996) és a Family Style (1993). Televíziós rendezői 
munkái közé tartozik az Eastenders, a Byker Grove, a The Bill és a Spooks, és két sorozatot is ő 
hozott létre: Red Cap (2003-2004) és Murder Prevention (2004), valamint a BAFTA-díjas és Golden 
Globe-jelölt Bleak House (2005). Justint emellett Emmy-díjra és a legjobb rendezésért járó BAFTA-
díjra is jelölték. Legutóbbi munkái közé tartozik a Sky számára készült Tin Star (2017) és a Starz 
számára készült Becoming Elizabeth (2022). 
 
Creo 
A Creo három fő területen (fotográfia, film és kortárs művészet) kezdeményez és szervez 
eseményeket és programokat. A 2007-ben World Photography Organisation néven alapított Creo 
azóta tovább bővítette tevékenységi körét, továbbfejlesztve küldetését, hogy érdemi 
lehetőségeket teremtsen az alkotók számára, és kiterjessze kulturális tevékenységeinek 
hatáskörét. Ma a szervezet kiemelt projektjei közé tartozik a Sony World Photography Awards, a 
PHOTOFAIRS Shanghai, a Photo London és a Sony Future Filmmaker Awards. Az Angus 
Montgomery Arts részeként a Creo segít a csoport vállalkozásainak megvalósításában, amelyek a 
világ néhány vezető művészeti kiállításait foglalják magukban. A Creo a nevét a latin nyelvből 



 

 

 

kapta, melynek az angol megfelelője "I create" (én alkotok), és ennek szellemében a Creo célja, 
hogy a kreatív hangokat megerősítse és képviseletet adjon nekik. www.creoarts.com 
 
Sony Corporation 
A Sony Corporation a Sony Csoporton belül a Szórakoztatás, Technológia és Szolgáltatások (ET&S) 
üzletágért felelős. Azzal a jövőképpel, hogy "a technológia és az új kihívások keresése révén továbbra 
is Kandót és Anshin* nyújt az embereknek és a társadalomnak világszerte", a Sony olyan területeken 
hoz létre termékeket és szolgáltatásokat, mint az otthoni szórakoztatás és hangtechnika, a képalkotás 
és a mobilkommunikáció. További információkért látogasson el a következő weboldalra: 
www.sony.net 
 
* Mindkettő japán szó, a Kando érzelmet jelent, az Anshin pedig többféle jelentéssel bír, mint 
például lelki béke, megnyugvás, megbízhatóság és bizalom. 
 
Sony Pictures Entertainment  
A Sony Pictures Entertainment (SPE) a tokiói székhelyű Sony Group Corporation leányvállalata. Az 
SPE globális tevékenységei közé tartozik a mozgóképgyártás, -beszerzés, -forgalmazás, a televíziós 
gyártás, beszerzés és forgalmazás, a televíziós hálózatok, a digitális tartalom létrehozása és 
terjesztése, a stúdiólétesítmények üzemeltetése, valamint új szórakoztatóipari termékek, 
szolgáltatások és technológiák fejlesztése. A Sony Pictures Television világszerte több tucat, teljes 
tulajdonú vagy közös tulajdonú produkciós céget működtet. Az SPE Motion Picture Group 
produkciós szervezetei közé tartozik a Columbia Pictures, a Screen Gems, a TriStar Pictures, a 3000 
Pictures, a Sony Pictures Animation, a Stage 6 Films, az AFFIRM Films, a Sony Pictures International 
Productions és a Sony Pictures Classics. További információkért látogasson el 
https://www.sonypictures.com/corp/divisions.html weboldalra. 
 

 


