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Germaine Dulac. V sekci se objeví také 
filmové povídky českého psychiatra a 
jazzmana Ludvíka Švába. 

MFDF Ji.hlava také uvede známou 
folkloristickou dokumentární esej Mo-
ravská Hellas (Karel Vachek, 1967), 
poetickou Bezúčelnou procházku (Ale-
xander Hackenschmied, 1930) odka-
zující k nové věcnosti nebo nejnověj-
ší experimenty českých tvůrců Jana 
Daňhela a Martina Ježka – Hra na hra-
du (Martin Ježek, 2010), Kousek (Jan 
Daňhel, 2012) a Raketa lásky (Jan 
Daňhel, Martin Ježek, 2009) – které 
jednoznačně překračují ryze formální 
limity filmařského výrazu právě smě-
rem k svébytnému, mnohdy paradoku-
mentárnímu vyjádření událostí, dějů a 
prostředí, jejichž vnitřní rozměr či ne-
zřejmou souvislost konfrontačně, ať už 
pomocí arytmické zacyklené střihové 
skladby, či jinými postupy, nově vyme-
zují a pojmenovávají. 

Francouzské kořeny surrealismu 
bude na MFDF Ji.hlava reprezentovat 
nejen první surrealistický film Kněz 
a škeble (Germaine Dulacová, 1927), 
který bývá označován ze jeden z nej-
větších uměleckých skandálů 20. let, i 
proto, že jej pařížští surrealisté na prv-
ní projekci vypískali. 

Do historie na český pohřeb
 významných myslitelů

V souvislosti s festivalovým té-
matem Věčnost představí sekce Do 
historie filmové a televizní reflexe 
pohřbů českých intelektuálů – kon-
krétně těch, za nimiž zůstává zásad-
ní odkaz v díle a idejích. „Pohřeb vý-
znamné osobnosti na sebe navíc vždy 
nabalí řadu symbolických významů, 
vzedme vlnu různých nálad a často 
též iniciuje revizi stávajícího pohledu 
na daného člověka a jeho dílo, přičemž 
jeho medializace v tom sehrává důle-
žitou roli,“ řekla jedna dramaturgyně 
sekce Do historie Lucie Česálková.

Sekce zahrne i rané záznamy z desá-
tých let – pohřeb spisovatelů Jakuba 
Arbese a Aloise Jiráska, Karla Čapka, 
básníka Vítězslava Nezvala, státníka 
Tomáše Garrigue Masaryka nebo no-
vináře S. K. Neumann a dalších.  Pro-
gram bude mít formu komentova-
né přehlídky zpravodajských šotů a 
krátkých filmů.

Inspirační fórum při MFDF Ji.hlava
 je výjimečným prostorem

 pro podstatné otázky dneška 
Každý rok se festival snaží vytvá-

řet příležitosti a prostor pro debaty 
na aktuální témata. Letos je jedním 
z lektorů pátého ročníku Inspirační-
ho fóra zakladatel portálu WikiLeaks 
Julian Assange, jenž se už třetím ro-
kem ukrývá na ekvádorské ambasá-
dě v Londýně. Muž nenáviděný ame-
rickou vládou a stíhaný švédskou 
policií víří mediální vody už od roku 
2010, kdy celý svět obletělo video 
zachycující americkou vojenskou he-
likoptéru útočící na bagdádské civi-
listy včetně dvou novinářů agentury 
Reuters. Inspirační fórum, jehož ku-
rátorem je režisér a producent Filip 
Remunda, nabídne unikátní příle-
žitost živě diskutovat s touto výraz-
nou a pro mnohé velmi kontroverzní 
osobností současnosti.

Do Jihlavy se sjedou distributoři 
experimentálních filmů

MFDF Ji.hlava je jedinou platfor-
mou pro systematickou prezenta-
ci českých experimentálních filmů, 
především těch s referencí k reali-
tě a s dokumentárními rysy. Ambicí 
festivalu je zároveň napomoci me-
zinárodnímu rozšíření českých děl 
a umožnit spolupráci se zkušenými 
zahraničními distributory a festi-

valy, proto je letos poprvé součástí 
programu pro filmové profesionály 
i celodenní konferenční setkání ev-
ropských distributorů experimen-
tálních filmů s titulem Konference 
Fascinace. 

„Konference Fascinace je dalším 
krokem k podpoře české experimen-
tální scény, která zatím nemá pevné 
institucionální zázemí a do zahraničí 
se dostává jen velice výjimečně. Deset 
klíčových mezinárodních distributo-
rů představí na konferenci své pro-
fily, kurátorskou práci, distribuční 
možnosti experimentů, od festivalů 
přes site-specific projekce až po ga-
lerie, historický vývoj i aktuální eko-
nomicko-institucionální modely fun-
gování,“ vysvětlila dramaturgyně 
festivalové sekce Andrea Slováková. 
Součástí konference jsou i one-to-o-
ne meetingy, při nichž se čeští tvůrci 
osobně setkají s distributory a bu-
dou jim moci nabídnout své (i star-
ší) filmy anebo s nimi konzultovat 
optimální distribuční strategie pro 
svoje projekty. Na konferenci přijali 
pozvání zástupci distribučních spo-
lečností jako Rebecca Cleman (USA), 
Brigitta Burger-Utzer (Rakousko), 
Emmanuel Lefrant (Francie), Mat 
Carter (Velká Británie) nebo Hanna 
Maria Anttila (Finsko) a další.

Konference se uskuteční druhý 
festivalový den, ve středu 28. října 
2015.

Radiodokument: poslechněte si 
sníh, zemětřesení a atmosféru na 

řecko-makedonské hranici
Český rozhlas již po čtvrté uvede 

na MFDF Ji.hlava výběr z rozhlaso-
vých dokumentů z Čech i zahraničí. 
V díle Žena na kraji ledu se dánská 
režisérka Rikke Houdová vydává na 
zamrzlé pláně nezkrotného Norska, 
kde před více než 80 lety zmize-
la mladá zdravotnice. Zůstaly po ní 
jen šlépěje ve sněhu a neúplný deník 
s lyžařskou hůlkou. České rozhla-
sové dokumenty ve výběru repre-
zentuje dokument Terezy Hronové 
Zažila jsem zemětřesení v Nepálu 
o ničivém zemětřesení z poloviny 
dubna letošního roku, při kterém ze-
mřelo téměř 9 tisíc lidí. 
Český rozhlas na festivalu také na-

bídne workshop zaměřený na umění 
rozhovoru s titulem Jak se ptát? Roz-
hovor jako spolupráce. 

Doprovodný program: Hudební
 procházky i ucpávky do uší

Kromě filmů se návštěvníci festi-
valu mohou těšit také na unikátní hu-
dební program, který se i letos ubírá 
cestou původních událostí iniciova-
ných festivalem pod taktovkou hu-
debního dramaturga Pavla Klusáka. 
Soundwalk, tedy zvukovou procház-
ku po speciální trase odkrývající zvu-
ky Jihlavy, chystá skladatelka Eliška 
Cílková. 

„V dnešní době dáváme přednost 
spíše vizuálním vjemům a někdy je až 
překvapivě inspirativní pouze soustře-
děně naslouchat. Procházka navržená 
přímo pro festival její posluchače za-
vede na místa odkrývající překvapivé 
momenty ze zvukového života města 
Jihlava,“ uvedl dramaturg hudební 
části doprovodného programu Pavel 
Klusák. 

Svoji unikátní českou premiéru si 
na MFDF Ji.hlava odehraje i smetán-
ka evropského (post)noisu, vídeň-
ské trio Shampoo Boy. Renomovaný 
evropský elektronik Peter Rehberg 
spolu s DJkou Christinou Nemec a 
zástupcem techno undergroundu 
Christianem Schachingerem vystou-
pí v jihlavském klubu Soul ve čtvrtek 
29. října 2015 ve večerních hodinách. 
Festival svým návštěvníkům k této 

Pro jeden z festivalových projektů 
nazvaný Váš domácí festival hledáme 
větší jihlavské byty a jejich odvážné 
majitele, kteří chtějí být Ji.hlavě nato-
lik blízko, že k některé z festivalových 
událostí propůjčí právě své bydlení. 

„Letos chceme oblíbené domácí pro-
jekce rozšířit o jedinečné koncerty, 
autorská čtení či komorní divadelní 
představení pro osm diváků. Pro ak-
ci zajistíme kompletně všechno včet-
ně techniky i produkčního a každému, 

kdo nám svůj větší byt zapůjčí, nabíd-
neme dvě akreditace či peněžní odmě-
nu,“ vysvětlil koordinátor doprovod-
ného programu Michael Jiřinec. Každý 
z pronajímatelů dostane dvě akredita-
ce na celou dobu festivalu či odpoví-
dající finanční odměnu.

Zájemci o uspořádání některé 
z festivalových akcí ve svém obývá-
ku se mohou hlásit na e-mail: do-
program@dokument-festival .cz.
 -tz- 

Znělka, Steve Jobs a Julian Assange.

příležitosti nabídne ochranné ucpáv-
ky do uší. Koncert se koná za podpory 
Rakouského kulturního fóra v Praze.

Další části nadgeneračního pro-
gramu, jehož součástí je i vystoupe-
ní Schwarzprioru, Vladimíra Merty, 
Dětí mezi reprákama, Iry Mimosy, 

noisera a výtvarníka skrývajícího se 
pod pseudonymem Der Marebrechst 
nebo nové superskupiny Karlíček 
a Květy a mnoha dalších, přesáhne i 
ke speciálním domácím koncertům v 
jihlavských bytech a do kostela Pový-
šení sv. Kříže.  -tz-

Ji.hlava u vás v obýváku


