ПРЕС-БРИФІНГ З УЧАСНИКАМИ ТА УЧАСНИЦЯМИ DOCU/УКРАЇНА
Цього року вперше за історію Docudays UA у конкурсі DOCU/УКРАЇНА змагаються повнометражні фільми.
У дебютну збірку національного конкурсу було відібрано 6 стрічок. Усі фільми – національні
прем’єри. Запрошуємо на відкритий прес-брифінг з його учасниками 29 березня о 15.00 в рамках майстерні
документалістиці DOCU/КЛАС.
Місце: кінотеатр «Жовтень», зала «Класік»
«Щорічно ось уже кілька років ми отримуємо близько 100 заявок від фільмів, створених українськими
документаліст(к)ами або за участю документалістів(-ок) України. Не заради красного слова скажу, що
цього року доводилося вибирати вже серед дуже сильних робіт. І тому дебют національного конкурсу
повнометражних фільмів ми з гордістю представимо не лише нашим глядач(к)ам, але й великій кількості
фестивальних відбірників, дистриб'юторів, представників європейських телеканалів, які відвідають наш
фестиваль цього року,» - зазначає Геннадій Кофман, програмний директор фестивалю.
Сподіваємось, що Docudays UA розпочне відлік успішної фестивальної долі для більшості цих фільмів і
стане новою віхою у творчій кар'єрі їх авторів(-ок). Запрошуємо представників медіа та всіх охочих на
відкриту зустріч з українськими режисер(к)ами.
Учасники та учасниці прес-брифінгу:
Марія Кондакова, режисерка фільму «Вона та війна»;
Уляна Осовська, режисерка фільму «Майже 10 000 виборців»;
Таня Ходаківська, режисерка фільму «Манливий, солодкий, без меж або Пісні і танці про смерть»;
Ігор Мінаєв, режисер фільму «Какофонія Донбасу»;
Ярослав Пілунський, Юлія Шашкова, Юрій Ґрузінов, режисери «Перша сотня»;
Дмитро Лавриненко, режисер фільму «Whereufrom».
Модерує зустріч програмерка фестивалю Ольга Бірзул.
ВХІД ВІЛЬНИЙ ТА НЕ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ.
_____
Для отримання детальнішої інформації щодо фестивалю та з питань організації інтерв’ю звертайтеся до
Дарини Ніколенко, прес-координаторки фестивалю, на e-mail press@docudays.org.ua.
З питаннями щодо правозахисної програми звертайтесь, будь ласка, до її PR-менежерки Катерини
Луцької: +38 (068) 304 3145
Стежте за новинами фестивалю на сайті docudays.ua та в соціальних мережах:
FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

YOUTUBE

FLICKR

Фестиваль – неполітичний та некомерційний

Docudays UA – єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини.
Входить до Міжнародної мережі правозахисних кінофестивалів Human Rights Film Network. Відбувається
щороку в Києві впродовж останнього тижня березня. Після завершення Docudays UA традиційно
презентує найкращі фільми в регіонах України під час Мандрівного фестивалю. Покази та обговорення
фільмів за участю експертів та експерток з прав людини тривають із жовтня до грудня (включно). Протягом
року Docudays UA популяризує авторську документалістику в кінотеатрах у рамках проекту DOCU/ХІТ.
Розвиває в молоді критичне мислення в кіноклубах медіапросвіти з прав людини Docudays UA.
Представляє проект культурної дипломатії SEE UKRAINE в Європі. Допомагає молодим українським
документаліст(к)ам з виробництвом фільмів на платформі DOCU/PRO. Щороку випускає каталог нових
українських фільмів для промоції закордоном. ХV Docudays UA відбудеться з 23 по 30 березня 2018 року
в Києві.

