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[Embargo] Free Press Award gaat naar

verloofde van gedode regisseur die film

afmaakt en Oekraïne verlaat met zijn

lichaam
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Onder embargo tot 16 november 19.30.

Free Press Unlimited organiseert vanavond een speciale vertoning op het IDFA

van Mariupolis 2. De documentaire is des te aangrijpender omdat Litouwse

filmmaker Mantas Kvedaravicius overleed terwijl hij materiaal voor de film

opnam samen met zijn verloofde Hanna Bilobrova. Hanna zal vanavond fysiek

aanwezig zijn en is beschikbaar voor interviews.

De reis van Hanna met haar filmregisseur-verloofde om het leed in de belegerde

Oekraïense stad Mariupol te documenteren, veranderde in een zoektocht om erachter

te komen hoe hij werd gedood, om zijn lichaam terug te brengen naar zijn

geboorteland Litouwen en om zijn werk te voltooien. Mantas Kvedaravicius, 45, werd

bijna acht maanden geleden in de stad gedood.

Hij en Bilobrova, een 29-jarige Oekraïner, waren in Maart 2022 samen naar Mariupol

gegaan om een vervolg te maken op zijn documentaire "Mariupolis" uit 2016, die ging

over de stad tijdens het conflict in Oost-Oekraïne tussen de regering en door Rusland

gesteunde separatisten.

Mantas was een filmmaker die de ultieme prijs heeft betaald voor zijn inzet om

informatie beschikbaar te maken voor het publiek. Dit eren wij met deze award. Hij

was een groot filmmaker, die zich geroepen voelde om de impact van oorlog op het

dagelijks leven van mensen te documenteren. Met dit doel voor ogen ging hij dit jaar

terug naar Mariupol, na haar inwoners in 2016 al gedocumenteerd te hebben, wat

leidde tot zijn tragische dood.

Hanna riskeerde alles om ervoor te zorgen dat zijn werk niet verloren ging, en maakte

samen met de crew de documentaire af, zodat de wereld getuige kan zijn van het

verhaal van Mariupol. Hanna is een grote inspiratie wat betreft haar menselijkheid,

volharding en veerkracht in het doorzetten van de redactie van de film en wat ze deed

om het lichaam van Mantas te redden.

Onder embargo: Wij gaan na het vertonen van de film onze Free Press Awards

uitreiken, waaronder de Most Resilient Journalist Award die postuum naar Mantas

Kvedaravičius zal gaan, ter erkenning en herdenking van zijn belangrijke werk, en

naar Hanna Bilobrova voor haar inspanningen om de film af te maken en de

beproeving in Mariupol te documenteren. Deze prijs gaat gepaard gaat met een

geldprijs van 10.000 euro.

*Het is mogelijk om Hanna Bilobrova te interviewen tussen 15.30 en 16.30 vandaag bij

Eye Filmmuseum. Neem contact op met Maya Muller: 06-82091209.

Noot voor de redactie:

Dit persbericht is onder embargo tot 16 november 19.30 uur.

Het is mogelijk om Hanna Bilobrova te interviewen tussen 15.30 en 16.30 op 16

November bij Eye Filmmuseum. Neem hiervoor contact op met Maya Muller,
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06-82091209, muller@freepressunlimited.org.
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