Mezinárodní festival dokumentárních filmů –12. ročník / Jihlava
Organizátor akce: JSAF o.s.
Největší festival autorských dokumentárních filmů ve střední a východní Evropě s
dvanáctiletou tradicí prezentace kvalitních dokumentárních filmů, mezinárodním renomé a
stovkami českých i zahraničních hostů.
12. ročník MFDF Jihlava se uskutečnil ve dnech 24. až 29. října 2008. Šestidenní svátek
autorského dokumentu otevřel pět promítacích sálů, promítnuto bylo 240 filmů všech metráží
a festival navštívilo téměř 700 hostů.
MFDF Jihlava je filmovou událostí pro tematicky i esteticky kvalitní dokumentární filmy,
které patří na plátna kin. Je otevřený všem podobám autorské dokumentární kinematografie,
od tradičních snímků až po inovativní přístupy. Uvádí soutěž světových dokumentárních
filmů Dobré dílo, soutěž nejlepších východoevropských dokumentů Mezi moři, soutěžní
přehlídku různých tendencí domácí dokumentaristiky, Česká radost a nově taky soutěž
dokumentárních experimentů Fascinace. V retrospektivách objevuje filmy výjimečných
tvůrců, v doprovodném programu uvádí autorská čtení současných českých básníků a
spisovatelů, divadlo, koncerty alternativní hudby a výstavy. Každoročně publikum v dlouhých
besedách po projekcích o filmech diskutuje. Kromě zajímavých zahraničních osobností si
jihlavský festival již tradičně nenechá uniknout téměř nikdo z českých dokumentaristů.
MFDF Jihlava soustavně mapuje domácí i světovou dokumentární scénu nejen během
samotného festivalu, ale po celý rok i na portálu Doc-Air, který se za tři roky své existence
stal důležitou platformou pro distribuci dokumentárních filmů. Pražskou enklávou
dokumentární tvorby se pak v dramaturgii pořadatelů MFDF Jihlava stalo Bio Oko.
Největší sekce pro filmové profesionály ve východní Evropě provází každoročně jihlavský
festival: Institut dokumentárního filmu zde připravuje East European Forum, setkání
východoevropských dokumentaristů s producenty z velkých evropských televizí – na tomto
setkání hledají vznikající filmy financování, aby mohly být dokončeny. Festival společně s
IDF pořádá trh pro dokumentární filmy ze střední a východní Evropy East Silver. Filmoví
distributoři, programoví ředitelé festivalů i televizních stanic, nákupčí a poradci, kteří se
mohou díky trhu East Silver systematicky seznámit s málo dostupnou středo a
východoevropskou dokumentární produkcí.
www.dokument-festival.cz

