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9. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov
JEDEN SVET 2008...Filmy na telo.
www.jedensvet.sk
Tlačová správa I.
______________________________________________________________
Od 12. do 16. novembra bude v ôsmich bratislavských kinosálach prebiehať už deviaty ročník
etablovaného medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov so zameraním na filmy z
krízových oblastí sveta. Tradične ho organizuje občianske združenie Človek v ohrození.
Otváracím titulom tohto ročníka bude americký film režiséra Teda Brauna Za Dárfúr! Jeden
svet sa bude konať v FK Charlie Centrum / A4 – nultý priestor/ FK 35mm VŠMU / Štúdio 12
/ Kinosála Slovenskej národnej galérie / Kino Mladosť / Stredoeurópsky dom fotografie. Po
skončení bratislavskej časti poputuje výber filmov do ďalších slovenských miest (Pezinok –
Ružomberok – Bardejov – Prešov).
JEDEN SVET 2008 NIE SÚ LEN FILMY NA TELO...
9. ročník festivalu je aktuálny témami, na ktoré sa tento rok sústredí. Uplynuli dva roky od
vraždy nežiaducej ruskej novinárky Anny Politkovskej. Čína na seba pritiahla masívnu
medzinárodnú pozornosť veľkolepým projektom organizátora Olympijských hier. Ohnivú reakciu a
debatu o tom, kam majú siahať hranice slobody slova rozpútali „prekliate“ dánske karikatúry. Rusko
vyslalo tanky do Gruzínska. Svetovou ekonomikou otriasa ekonomická kríza, ktorá sa šíri aj do
Európy. Jeden svet 2008 sa nesie pod sloganom FILMY NA TELO a nie je len o tom.
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dokumentárnych filmov uvidia festivaloví diváci v ôsmich základných sekciách a v špeciálnej sekcii
videospotov pod názvom Videoaktivizmus. Počas piatich dní budú mať diváci možnosť zistiť viac
o situácii v krízových oblastiach sveta aj prostredníctvom troch výstav venovaným Barme
(Mjanmarsku) a Gruzínsku. Zároveň sa budú môcť zabaviť na koncerte českej multikultúrnej
skupiny United Flavour na United Party, kde uvedieme aj film Michela Gondryho Block Party
Davea Chapella.
Nosnými sprievodnými podujatiami budú však diskusie na rôzne zaujímavé témy, ktoré sa
budú konať v kinosálach po projekciách vybraných filmov a bude sa diskutovať so zaujímavými
hosťami a odborníkmi z rôznych oblastí.

Viac informácií k filmom a podujatiu získate na www.jedensvet.sk a na e-mailových adresách
zatkova@clovekvohrozeni a kullova@clovekvohrozeni.sk

