
 
Прес-реліз 

22 березня 2017 року 

Прес-брифінг журі та гостей Docudays UA-2017 

24 березня в Києві відкриється XIV Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини 

Docudays UA. Перед урочистою церемонією відкриття o 18:00 у Будинку кіно відбудеться прес-брифінг, під 

час якого можна буде поспілкуватись із журі та гостями фестивалю. 

Фестиваль відкриє стрічка «The Yes Men: Згодні бунтують» режисерів Лори Нікс, Енді Бічлбаум та Майка 

Бонанно. Це історія про знаменитий дует активістів, які протягом двох десятиліть створював ефектні 

містифікації в ЗМІ, аби викривати злочини корпорацій. Нині ж ці веселі активісти досягли середнього віку, 

і їм нелегко вдається зберігати ентузіазм у боротьбі проти зміни клімату.  

Особисто презентувати фільм на фестивалі приїде Шон Девлін, один із найдосвідченіших представників 

команди Yes Lab, що організовує численні проекти The Yes Men. Запрошуємо поспілкуватись із ним під 

час брифінгу та під час подій RIGHTS NOW! – на лекції «Yes Lab: брейнстормінг творчих ідей». 

Традицією Docudays UA є оголошення переможців уже в чотирьох конкурсних програмах: DOCU/ЖИТТЯ, 

DOCU/ПРАВА, DOCU/КОРОТКО та DOCU/УКРАЇНА. 

Найкращих серед креативної документалістики конкурсу DOCU/ЖИТТЯ визначатимуть: експертка з піар-

кампаній фільмів Тесса Мой, засновник «Документальної фабрики» в Парижі Бенджамін Бібас та 

режисерка Ґульда Рос Ґуднадоттір, яка експериментує з документалістикою, скульптурою та сучасною 

фотографією. 

Конкурс DOCU/ПРАВА – традиційно стрічки, де особлива увага приділяється питанням боротьби за 

фундаментальні права й свободи. Відомий український фотодокументаліст Олександр Глядєлов, експерт 

з демократизації Іґор Блажевич і громадська діячка Валентина Потапова оберуть найкращий з-поміж цих 

фільмів. 

А переможців у номінації DOCU/КОРОТКО обиратимуть австралійська експертка із фестивальних 

стратегій Бріджит О’Шіа, український кінокритик Олександр Гусєв та грузинська режисерка Саломе Яші. 

Журі конкурсу DOCU/КОРОТКО цьогоріч так само визначатиме й переможців серед фільмів 

DOCU/УКРАЇНА. 

Також свого фаворита серед конкурсних фільмів оберуть студенти. Наймолодше журі Docudays UA 

складається з п'яти осіб та формується за рекомендаціями молодіжних організацій. Цьогоріч ми доручили 

суддівство молодому журналістові Денисові Пристаю, кінознавчині та учасниці громадської організації 

«СУК» Сабіні Асадовій, студентці історичного факультету та активній волонтерці всеукраїнських 

мистецьких заходів Тетяні Мазур, філологині Юлії Галеті, яка досліджує літертурну екокритику та 

документальний театр, та організаторові фестивалю соціальної урбаністики та міської культури 

«Урбанавт» Антонові Алексасі. 
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XIV Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA триватиме у Києві з 24 

по 31 березня в Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6), у кінотеатрах «Київ» (вул. Велика Васильківська, 19) 

та «Кінопанорама» (вул. Шота Руставелі, 19). 

 

ВХІД НА ПРЕС-БРИФІНГ – БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ АКРЕДИТАЦІЇЇ 

Для отримання детальнішої інформації щодо фестивалю та з питань організації інтерв’ю звертайтеся до 

Дарини Ніколенко, прес-секретарки фестивалю, на e-mail press@docudays.org.ua. 

 

Cтежте за новинами фестивалю на сайті docudays.org.ua та в соціальних мережах: 

 
facebook.com/DocudaysUA 
twitter.com/docudaysua 
instagram.com/docudays_ua/ 
youtubechannel: Docudays UA IHRDFF 
 

 
 

 

Фестиваль – неполітичний та некомерційний. 

Docudays UA – єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Відбувається 

щороку в Києві впродовж останнього тижня березня. У 2016 році на фестивалі було показано 96 фільмів із 43 країн 

світу. Після завершення Docudays UA традиційно презентує найкращі фільми в регіонах України під час Мандрівного 

фестивалю. Покази тривають із жовтня до грудня (включно). ХІV Docudays UA відбуватиметься з 24 по 31 березня 

2017 року в Києві. 

 

mailto:press@docudays.org.ua
https://www.youtube.com/channel/UC7ISePZ58Lc30O_lyf4Fahg

