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Mezinárodni festival dokumentárních filmů Jihlava je výjimečnou a prestižní událostí, největší
festival autorského dokumentu ve střední a východní Evropě. Díky této výjimečné pozici
podstatným způsobem napomáhá propagaci českých dokumentárních filmů směrem
k zahraničním filmovým festivalům či televizním stanicím. Jihlavský festival se také
významně podílí na propagaci a popularizaci českých dokumentů v českém prostoru – a to
v celé šíři autorských přístupů. Je institucí, která pečuje o dokumentární film od samého
vzniku po propagaci hotových děl a jejich distribuci. Upozorňuje na dokumentární filmy se
sociálně důležitými tématy, ale zároveň s inovativním stylem a obrazovou podobou,
prohlubuje jejich reflexi a navzájem je konfrontuje. Jihlavský festival provází intenzivní
atmosféra, inspirativní diskuse s tvůrci a plné kinosály.
Výjimečnost festivalu je v důsledné dramaturgii, která po vzoru tradičních festivalů podrobně
sleduje to nejpodstatnější ve světovém dokumentu. Zároveň se ale od těchto festivalů
odlišuje kritérii výběru – pro MFDF Jihlava je příznačný důraz na autorská díla. Jihlava je
místem, kam se říjen co říjen sjíždějí a slétají zástupci nejvýznamnějších filmových festivalů
a televizí, velcí i malí producenti a distributoři, filmoví novináři, publicisté, kritici –
a samozřejmě tvůrci a diváci!
Festival přirozeně vytváří prostor pro vzdělávaní, čímž oslovuje nejširší skupiny diváků.
K jeho tvůrčí i pracovní – a stále hravé – atmosféře přispívají besedy s tvůrci po filmech,
výjimečný festivalový katalog, semináře či autorská čteni. Festival v roce 2011 promítl 229
filmů více než 30 tisícím diváků. Celkový počet akreditovaných účastníků přesáhl 2 700
hostů, novinářů a účastníků. Z doprovodných aktivit rozvíjíme například seminář Média a
dokument pro studenty žurnalistiky a filmové vědy, kteří se během čtyř dnů seznamují s
možnostmi referovat o dokumentárních filmech a tyto vědomosti i prakticky aplikovali. Tímto
chceme systematicky přispět ke zvyšování úrovně diskuse a reflektování české (nejen
dokumentární) kinematografie.
Novinkou patnáctého MFDF Jihlava bylo Inspirační fórum – platforma pro objevování
a sdíleni nových námětů pro dokumentární filmy. První ročník Inspiračního fóra propojil
filmaře a festivalové publikum s inspirativními osobnostmi ze světa výtvarného uměni, vědy,
literatury či filosofie. V rámci jihlavského festivalu se uskutečnil workshop Festival Identity –
pracovní setkání zástupců mezinárodních filmových festivalů, jehož doprovodným projektem
byla soutěžní výstava festivalových plakátů z let 2010-2011.

