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Remo a producentka Barbara Hessová-Harumová. Producenti pripravovaných
dokumentárnych filmov majú možnosť využiť aj osobné stretnutia s medzinárodnými
filmovými profesionálmi v rámci platformy Project Market. A študenti bratislavskej VŠMU sa
budú môcť s jihlavským festivalom zoznámiť prostredníctvom programu IDF for Beginners.
Slovenské filmy na festivale ponúkne aj 8. ročník medzinárodného koprodukčného trhu
dokumentárnych filmov East Silver, zameraný na dokumenty zo strednej a východnej
Európy, ktorý je vyhradený pre filmových profesionálov a novinárov. V digitálnej videotéke
bude možné vidieť až desať slovenských titulov. Sú medzi nimi snímky Chcela som byť
matka Mareka Šulíka a Povieme si to v nebi Jara Vojteka z cyklu Nechcené deti po
dvanástich rokoch, ďalej Nickyho rodina Mateja Mináča, Celý svet je úzky most Dušana
Hudeca, Lunik IX Michelle Coomber, Trou de Fer – Železná diera Pavla Barabáša a štyri
dokumenty z projektu Slovenské kino, konkrétne Duch v stroji Roberta Kirchhoffa, Partizáni
slovenského filmu Ivana Ostrochovského, Kam zmizla slovenská princezná Dušana Bustina
a Slovenská krčma Petra Kerekesa. Okrem týchto uvedení bude Slovensko zastúpené aj
v sprievodnom festivalovom programe, kde sa projektu Fotokamera zúčastní slovenský
kameraman a fotograf Martin Kollár a autorské čítanie vlastnej tvorby vo festivalovej
kaviarni bude mať slovenská filmová teoretička a poetka Mária Ferenčuhová.
Slovenskú účasť na 15. MFDF Jihlava, ktorý je najväčším filmovým festivalom autorskej
dokumentárnej tvorby v strednej a východnej Európe, zabezpečujú spoločnosť sentimental
film s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu (AVF) a Slovenský filmový ústav (SFÚ).
Viac informácií nájdete na www.dokument-festival.cz, www.dokweb.net a www.aic.sk
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