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KATARINA JAZBEC WINT RTM PITCH MET
FILM OVER ROTTERDAMSE SJORDERS
FILMPLAN BELOOND MET €20.000 EN WERELDPREMIÈRE OP
IFFR 2021
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International Film Festival Rotterdam (IFFR) en de gemeente Rotterdam maken

de winnaar bekend van de eerste editie van RTM Pitch. De Sloveense

Rotterdammer Katarina Jazbec (1991) krijgt een bijdrage van €20.000 om haar

korte film de komende maanden te realiseren. Ook krijgt ze coaching van Ineke

Kanters van productiebedrijf The Film Kitchen. De wereldpremière vindt plaats

tijdens IFFR 2021 als onderdeel van RTM, het Rotterdamprogramma van het

festival.

De film, een experimentele documentaire met fictieve elementen, heeft als werktitel You Can’t

Automate Me. en gaat over sjorders in de Rotterdamse haven die de fysiek zware taak hebben

containers vast te zetten op schepen. Jazbec ziet overeenkomsten met dansers en betrekt ook

het perspectief van dieren in haar film.

Katarina Jazbec: "Ik ben ongelooflijk blij dat IFFR met deze competitie mijn project

ondersteunt: een film over een onzichtbare groep van 650 sjorders die in de Rotterdamse haven

een van de belangrijkste rollen speelt in onze economie. Samen met hen hoop ik een urgent

verhaal te vertellen dat de zintuiglijke waarneming van ons lichaam verkent."

Sjorders bij Scapino Ballet Rotterdam, door Katarina Jazbec
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OVER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM

With 340,000 admissions and 2,691 film professionals attending, IFFR is one of the largest audience and industry-driven
film festivals in the world, offering a high quality line-up of fiction and documentary feature films, short films, exhibitions,
performances, masterclasses and talks. IFFR actively supports new and adventurous filmmaking talent through numerous
industry initiatives including co-production market CineMart, through the BoostNL and Propellor initiatives, its Hubert Bals
Fund and Rotterdam Lab. IFFR's 50th edition takes place from Wednesday 27 January to Sunday 7 February 2021. More
information can be found at IFFR.com.

De jury bestond uit de Rotterdamse filmmaker en Gouden Kalfwinnaar Shamira Raphaëla en

drie IFFR-programmeurs: Cathelijne Beijn, Peter van Hoof en Erwin van ‘t Hart. Uit tachtig

inzendingen kozen zij You Can’t Automate Me. als winnaar. De jury: “Katarina is een jonge,

multidisciplinaire kunstenaar die spannende contrasten onderzoekt. Haar filmplan is een

kruisbestuiving tussen Rotterdamse havenarbeid en choreografie, met een filosofische

onderlaag: een bijzonder experiment waar we zeer naar uitkijken. Katarina is een sociaal

betrokken maker met een sterk artistiek profiel in video en documentaire fotografie wier werk

we graag volgen en stimuleren.”

Zakelijk directeur Marjan van der Haar: “We hebben RTM Pitch in januari 2020 samen met de

gemeente Rotterdam gelanceerd om de talentontwikkeling in Rotterdam een impuls te geven.

We zijn verheugd om de eerste RTM Pitch-winnaar nu bekend te maken en feliciteren Katarina

van harte. Wij kijken ernaar uit om de film in première te zien gaan tijdens de 50ste editie van

IFFR in 2021.”

De beurs van €20.000 wordt gefinancierd door de gemeente als onderdeel van de nieuwe Film-

en Mediavisie Rotterdam.
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