Jeden svet 2009

3. – 8. november

10. medzinárodný festival dokumentárnych filmov
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Kinosály: FK Charlie centrum, A4 – Nultý priestor, FK 35 mm VŠMU, Kinosála SNG, Kino Mladosť

www.jedensvet.sk
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potrebujete desať minút
na to, aby ste prešli popri
pulte s maslom, pretože
je ho X druhov. Niekde
prejdete desiatky kilometrov a ani pod pultom
nezoženiete lieky, vodu,
múku, učebnice, plienky,
cukor, vzdelanie…. A to
sme stále v tom istom
svete.
Filmy v programe jubilejného 10. ročníka festivalu Jeden svet 2009
držíme tento rok ako

každého, kto má chuť
nazrieť pod pult Jedného
sveta. Nájde tam debničku archívnych kotúčov
zo stredoeurópskej kinematografie; kartón príbehov žien, ktoré v krajinách „tretieho“ sveta
bojujú proti vráskam bez
aplikácie drahých krémov; Afriku v konzerve,
zabalenú inak ako v cestopisných filmoch; najčerstvejšie slovenské dokumenty a mnoho iných
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Píše sa rok
1962 v Poľsku.
Ranná
relácia v rozhlase
nabáda k rozcvičke. Žiaci
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Celosvetovú krízu
sme si ako oslavu
jubilejného desiateho ročníka festivalu Jeden svet
neobjednali.
Ale
budeme
oslavovať napriek
tomu,
pretože občianske
združenie
Človek
v ohrození aktívnou
činnosťou a konkrétnymi projektami
oslavuje a ctí slobodu.
Tá je v mnohých krajinách
často nedostatkovým (podpultovým), či vypredaným
tovarom, za ktorý sa draho
platí. Človek v ohrození sa
od začiatku svojej existencie a humantiárnej činnosti snaží aj prostredníctvom
kultúrneho podujatia MFDF
JEDEN SVET sprostredkovať slovenským divákom
javy, z ktorých vyplýva,
že jedno víťazstvo automaticky neznamená koniec boja a že sa netreba
vzdávať. Tento rok Vám
v duchu dlhoročnej tradí-

ide o mier, že Čína nie je
len exotická destinácia
na mape, ak ide o demokraciu, že arktické ľadovce sú čo by kameňom
dohodil, ak ide o klimatické zmeny. Milí priaznivci spravodlivého sveta, nenechajte sa zlákať
akciami konkurenčných
hypermarketov, príďte
radšej k nám a objavujte
s nami podpultový Jeden svet.
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pútavých filmov z reálneho prostredia. Sú to
filmy o ľuďoch, ktorí stoja
na úplnom konci toho istého radu, v ktorom stojíme aj my. Sú to filmy
silné, ako kedysi podpultový gruzínsky koňak.
A sú pre tých, ktorí si už
všimli, že Rusko nie je tak
ďaleko, ak ide o plyn,
že USA nie sú až také
vzdialené, ak ide o krízu,
že Severná Kórea nie je
za horami, za dolami, ak
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V roku 1989 uplynulo 20 rokov od začiatku okupácie
Česko-Slovenska. V roku
2009 uplynulo 20 rokov od pádu komunizmu. Mesiac november sa však už
v roku 1939 (Hitler
dal zatvoriť vysoké školy v Českej
republike)
stal
symbolom
boja
mladej generácie
proti
totalitnému
režimu, ktorý vystihuje aj
nápis na pamätnej tabuli
v pražskom Albertove, pri
ktorej sa študenti stretli na
pietnom akte práve 17. novembra 1989, v deň, ktorý
sa neskôr zapísal do
dejín ako začiatok
Nežnej
revolúcie.
Sekcia 20 rokov demokracie vo filme
je výberom spoločenských
javov,
udalostí, vedľajších
efektov konzumného spôsobu života,
politických ambícií, mikropríbehov
a príbehov o udomácňovaní
sa
kapitalizmu v našich zemepisných
šírkach. Aj to, ale
i mnoho iného so
sebou prinieslo
20 rokov demokracie.

podpultový tovar. Naše
filmy sú exkluzívne, pretože si v časoch všadeprítomného valcujúceho
konzumu dovolia hovoriť
o tienistých stránkach
blahobytu. Prostredníctvom dokumentárnych
obrazov na plátne si
chceme pripomenúť, ako
to bolo kedysi a vďaka
čomu už dnes nestojíme
na mandarínky. Vyše 60
dokumentárnych filmov
ochotne vytiahneme pre

Foto: Ján Lörincz

počúvajú výklad súdruhov učiteľov, ich rodičia sú
v práci – vo fabrike. V centre mesta zatiaľ inšpekcia
nachádza v kabelke predavačky z oddelenia spodnej bielizne dvoje zabalené
silonky!!! „Objekt“ sledovaný
tajnou službou si v obchode
na rohu kupuje liter mlieka
a chlieb! Sledujte s nami
vtipnú „tesilovú“ nostalgiu
i mrazivú spomienku na
„Veľkého brata“, zrekonštruovanú prostredníctvom
archívnych filmových, rozhlasových a policajných
materiálov (Jeden deň
v
ľudovodemokratickom
Poľsku).
Píše sa rok 1964 v Československu. „Aké je vaše
životné prianie?“, pýtal sa
český režisér Jan Špáta vtedy mladej generácie. V období politického uvoľnenia
sa ľudia, ktorí dospeli po
druhej svetovej vojne vyjadrovali k životu v socializme otvorene a kriticky.
Netrvalo dlho a film v roku
1969 zakázali. Režisér sa

k svojej anketovej otázke
vrátil aj v roku 1989. Nová
generácia už tvorene kritizovala neslobodu v krajine.
Posledným dňom nakrúcania bol 17. november 1989.
(Najväčšie prianie).
Píše sa rok 1989 v NDR. Pán
Schutze je vedúci socialistickej samoobsluhy v saskom
Zschopau a jeho príbeh sa
začína optimizmom a novými plánmi. Blíži sa „zlatý
kapitalizmus“. Desať rokov
života (1989–1999), nepretržitých výkyvov od zlého
k dobrému a späť. Jeden
manželský pár sa odmieta vzdať napriek nepriazni
osudu a podáva dojemné
svedectvo o priebehu znovuzjednotenia
Nemecka
(Ideme ďalej).
Píše sa rok 2000 v Českej
republike a na Slovensku.
Václav Havel nastupuje do
prezidentskej funkcie a Václav Klaus, Vladimír Mečiar
a desiatky ďalších osobností
vtedajšej politiky reflektujú
pokračovanie na nasl. strane
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vet sa postupne stáva výkladnou skriňou, miestom, kde sa
za všetko platí a na protekčnom pulte „prvého“
sveta za peniaze zoženiete takmer všetko. Časy sa
menia. Na mandarínky,
silonky, kávu, gruzínsky
koňak, pomaranče, Burdu,
Trabant, céčka už dnes
nemusíme stáť v dlhých
pokorných radoch. Lenže
podpultový tovar predsa
len ostal. Inde. Niekde

cie prinášame opäť filmy
o tom, že svet je naozaj len jeden, ale má rozhodne oveľa
viac, ako len dve strany.
Staňte sa členom Klubu
darcov a podporte aktivity
združenia Človek v ohrození. Spolu s Vašim príspevkom vytvorený fond rýchlej
pomoci použijeme v prípadoch humanitárnych kríz či
neočakávaných udalostí na
celom svete! Viac na www.
clovekvohrozeni.sk
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Píše sa rok 2003 v Čechách.
Eva túži po novom poprsí,
Magda vyskúšala všetky
V roku 2009 si pripomíname 20. výročie pádu
dostupné prostriedky na
komunistického režimu v strednej Európe. Český
chudnutie. Zuzana zvažufestival Jeden svět a partnerské festivaly DOK
je, že zanechá športovanie
Leipzig, Jeden svet Bratislava, Verzio a Watch
kvôli kariére v modelingu.
Docs prinášajú dokumentárne filmy od uznáPrečo? Režisérka Erivaných stredoeurópskych režisérov, ktoré
ka Hníková cez
sa zaoberajú rôznymi aspektami úspesvoje postavy
chov, výziev a nevyhnutných sklamaskúma, ako
ní na ceste za slobodou Na internetosa v súčasvom portáli www.ceskatelevize.cz/
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Filmy na stiahnutie

jednu z najvýznamnejších
udalostí našich novodobých dejín. Film, okrem
iného zachytáva delenie
Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu; pomlčkovú vojnu; volebné víťazstvo
ODS a HZDS a napokon aj
to ako Václav Klaus s Vladimírom Mečiarom rozdelili
republiku. Analytický pohľad dokumentaristu Roberta Sedláčka prináša dôkaz
o tom, že Československo
možno začalo smerovať
k rozpadu bezprostredne po
novembri 1989. Možno však
ešte skôr. (Vtedy 2: Šanca
pre Slovensko).
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miestami až stredovekú spoločnosť.
Film je každopádne poznaním
a takú veľkú, nám kultúrne vzdialenú a „bohatú“ krajinu poznať treba.

prichádzajú na to, že nie je všetko
zlato, čo sa blyští. Odporúčam, hlavne, ak si potrebujete pripomenúť
ako je doma fajn.
Herec Robert Roth
odporúča:

Herečka Lucia Siposová odporúča:

Riaditeľka Aliancie
Fair Play Zuzana
Wienk odporúča:

Bar na stanici
Victoria je presne
ten druh filmového
dokumentu, pri
ktorom si mnohí určite povedia: „Bože,
tak toto poznám!” Alebo „Bože, toľko
takých poznám!” Dvaja tridsiatnici
sa flákajú po sídlisku a špekulujú,
ako čo najrýchlejšie zarobiť. Sú nezamestnaní a žijú v malých bytovkách so svojimi rodičmi. Rozhodnú
sa ísť po stopách svojich známych
aj neznámych, ktorí po revolúcii
odišli za lepším životom do Londýna.
Ako hrdinovia opúšťajú svoje malé
poľské mestečko, ale veľmi skoro

Listy prezidentovi je zaujímavou
a autentickou
sondou do dnešného Iránu. Desať
miliónov prosebných listov, ktoré
ľudia píšu, hádžu na prezidenta pri
návštevách, či nosia do kancelárií, je
akousi náhradou za nefungujúci štát.
Pomocou listových epizód sa ukazuje
aj pokrytectvo, nesloboda prejavu,
fanatizmus, strach z kritického myslenia, slepé uctievanie idolov a rozdelenie spoločnosti na modernistický
prúd, ktorý by mohol byť základom
demokratizácie a tradicionalistickú,

Barma VJ je veľký
film. Je veľký
svojou témou, príbehom, prostotou
rozprávania. Celý
je natočený z ruky.
Minikamerou. A v tom je jeho sila.
O ľudskej a občianskej odvahe rozpráva bez pátosu a s presvedčivosťou, ktoré nemôžu vychádzať
z ničoho iného, než zo skutočného
presvedčenia a odhodlania dosiahnuť život v slobode. Barma VJ je
naozaj veľký film. O veľkom zápase.
Dá sa z neho dozvedieť veľa o sile
slabých. Oplatí sa pozrieť si ho.

4. 11. 2009, 20.30 h
FK Charlie centrum

Diskusi
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20 ROKOV SLOBODY
ALEBO VYŠTRNGALI SME SI
V 89. TAKÚ BUDÚCNOSŤ, AKÚ SME CHCELI?
HOSTIA: Martin Bútora, sociológ; Fedor Gál, spisovateľ;
Ondrej Dostál, aktivista

7. 11. 2009, 17.15 h
FK Charlie centrum

HOSTIA: Anton Srholec, kňaz a bývalý politický väzeň;
Mária Ničová, dcéra politického väzňa; Patrik
Dubovský, historik (Ústav pamäti národa)

8. 11. 2009, 16.30 h
A4 – Nultý priestor

BARMA – AKO ĎALEKO JE DO SLOBODY?
Dva roky od Šafranovej revolúcie stále v Barme
vládne vojenská junta, ktorá potláča občianske
a politické práva obyvateľov tejto krajiny.
HOSTIA: Nang Seng, aktivistka z Burma Campaign (UK);
Wolfgang Hasselkus, lekár (DE)

8. 11. 2009, 18.30 h
FK Charlie centrum

IRÁN DNES. A ZAJTRA?...
Po údajne zmanipulovaných prezidentských
voľbách v júni 2009 sa proti prezidentovi
Ahmadínedžádovi rozpútali najväčšie občianske
protesty od čias iránskej revolúcie v roku 1979.
HOSŤ: Ghodratollah Shahidi, riaditeľ Rádia Farda (ČR)
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Sme svedkami celosvetových zmien, ktoré však nie
sú čisto ekonomickým problémom, napriek tomu, že
o tomto aspekte krízy počúvame v médiách najčastejšie a ekonomické správy
bývajú často najprepracovanejšie. O tom, čo všetko
sa skrýva za skloňovaným
pojmom kríza, o tom, čo jej
predchádzalo, čo ju spôsobilo, čo z nej vyplýva;
o „finančnej kríze” o „klimatickej kríze”, o „plynovej kríze” o „energetickej kríze” a
iných krízach, o tom, či je to
dobré, zlé, prirodzené alebo katastrofické , alebo či

Iste, pokiaľ sme svedkami nejakej krízy, tak je v kríze
celá naša civilizácia. Kvôli tomu nepotrebujete dlho filozofovať ani sedieť na Hrade. Táto kríza vyviera z desiatich, dvadsiatich rokov šialeného prežierania sa,
šialenej nadspotreby. Nie je to čisto ekonomický problém. Naša situácia sa v mnohom podobá Rímskej ríši pred jej zánikom: máme
relatívne bezproblémový život, s nikým nevedieme skutočnú vojnu, istým spôsobom sme dosiahli svoje ideály a hlavnou témou
nášho života sa stala ekonómia. V okamihu, kedy sme zekonomizovali
úplne všetko a kedy ľudí zaujíma iba to, či budú mať na výplatnej
páske viac alebo menej, to je podľa mňa istý znak dekadencie.
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Tomáš Sedláček, ekonóm, Česká republika
Zdroj: Hospodářské noviny

Filmy: Autá budúcnosti /
Čas hlupákov / I.O.U.S.A
/ Jadrový comeback/ Ropná apokalypsa / Solárna
budúcnosť / V jadre rozpadu

4. 11. 2009, 18.00 h
A4 – Nultý priestor

2,50,- €

PORQUE TANGO

KRÍZA. A ČO ĎALEJ?
Ako sa ekonomická kríza rozšírila do sveta a čo
spôsobila. Neplatí však aj v tomto prípade, že všetko
zlé je na niečo dobré?
HOSTIA: Juraj Karpiš, ekonóm (INESS); Peter Goliaš,
ekonóm (INEKO)

5. 11. 2009, 19.00 h
A4 – Nultý priestor

ENERGIA AKO ZÁVISLOSŤ

Začiatkom roku 2009 vypukla na Slovensku plynová
kríza, ktorú spôsobila roztržka medzi Ruskom
a Ukrajinou. Máme sa spoliehať na to, že sa podobná
situácia už nezopakuje, či máme aj iné možnosti?
HOSTIA: Karel Hirman, energetický analytik (SIEA);
Juraj Rizman, environmentálny aktivista (Greenpeace)

Filmy: Africký underground: demokracia v Dakare / Ďaleko od dedín /
Jedného dňa v noci / Kongo na rozcestí / Opatrné
zbližovanie / Otroci / Vysoká škola života

V najmladšej festivalovej
sekcii sa stretáva pestrá
zmes slovenských dokumentov so spoločenským
a sociálnym rozmerom. Po
boku filmov už etablovaných mladých dokumen-

taristov sa ocitajú snímky
tvorcov, v dielach ktorých
badať
nenapodobiteľné
uchopovanie reality, názor a originálny pohľad na
svet, v ktorom žijeme.

6. 11. 2009, 21.00 h
A4 – nultý priestor

SPOLUŽIACI
Produkcia: Stanica Žilina – Záriečie

Dvanásť receptov vojenských kuchárov z rôznych
kútov Európy a ich poľné
kuchyne od druhej svetovej vojny až po vojnu v Čečensku... Nová kuchárska
kniha? Nie, slovenský dokumentárny film Ako sa
varia dejiny. Slovenská fotografka Magdaléna Robinsonová počas ľudáckeho
Slovenského štátu stratila
rodičov a prežila utrpenie
koncentračných táborov.
Teraz sa v dokumentárnom filme o svojom príbehu pýta, aký malo zmysel
utrpenie obetí nacizmu, ak
spoločnosť aj dnes ostáva
nepoučená. Režisérka Zuzana Piussi sa v hlavnej úlohe
dokumentárnej detektívky
vydala cestou
do kopca nad
Bratislavou,
aby priniesla
svedectvo o rozpade a rozkradnutí „rodinného
striebra“ – slovenského filmu v ateliéroch Koliba. Vo filme
Osadné sa zasa stretnú
najvyšší súčasní európski
lídri s lokálnymi politikmi
z rusínskej dediny Osadné.
Návod na použitie, alebo

Divadl
o
3,- €

Inscenácia – „udalosť“ – vytvorená na základe
jubilejných stretnutí spolužiakov ročníkov 1967,
1976, 1988, 1997. Autentickí ľudia a ich príbehy,
školské zážitky, filmy, fotografie na pozadí
politických udalostí týchto rokov.
Občerstvenie a pohár vína (aj pre divákov).

6. 11. 2009, 19.00 h
A4 – Nultý priestor
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a
0,- €

MUSÍME SI POMÁHAŤ?
Rozvojová pomoc, jej opodstatnenosť a úskalia.
HOSTIA: Patrick Marren (KimmageDevelopment
Studies Centre, Írsko); Martin Hanus, novinár (.týždeň)

SlovakAid je značka predstavujúca oficiálnu rozvojovú
a humanitárnu pomoc Slovenskej republiky v zahraničí.
Zahŕňa inštitúcie a aktivity poskytované Slovenskom pre
rozvoj v zahraničí. Rozvojová pomoc je štátom organizovaná a poskytovaná forma pomoci a spolupráce v prospech
ekonomického a sociálneho pozdvihnutia rozvojových
a transformujúcich sa krajín vo svete. Humanitárna pomoc
Slovenska smeruje na odstránenie následkov väčšinou prírodných, ale i človekom spôsobených katastrôf a núdzových situácií v tretích krajinách, ktoré požiadajú medzinárodné spoločenstvo o pomoc.
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7. 11. 2009, 22.00 h
A4 – Nultý priestor
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Z filmov v sekcii venovanej tomuto kontinentu na
vás zavanie túžba po zmene. Je v Afrike všadeprítomná a presakuje aj cez
neuveriteľné podmienky,
v ktorých žije mnoho
z jej vyše 900 miliónov
obyvateľov. Zaznie
napríklad v textoch
senegalských
raperov a hip-hoperov, inšpirovaných
americkými Public
Enemy. V rape začali používať miestne jazyky a nástroje
a vo filme Africký undeground: demokracia
v Dakare vyjadrujú svoje
politické názory a životné postoje, rapujú o láske,
sexe a mopedoch. Túžba

po inom živote zaznie aj
z filmu Vysoká škola života
o Kongu, kde má nerastné
bohatstvo väčšiu cenu ako
ľudský život a kde otázky
kolonializmu a ohromných
predsudkov
pretrvávajú
na oboch stranách čiernobieleho kontinentu. Zaznie
aj z nesmierne pôsobivého
animovaného
dokumentu Otroci – autentického
záznamu výpovedí, ktoré
poskytla Abouk (sudánska
otrokyňa od svojich siedmich rokov) a jej kamarát
Machiek po oslobodení z otroctva v roku 2003, kedy
sa takmer dvadsaťročná
občianska vojna v Sudáne
konečne chýlila ku koncu.
Prežili a dnes obaja študujú
a snažia sa plniť svoje sny.
Afrika nie je len čierna, je
oveľa farebnejšia.

Najnižšie
ceny na trhu
!
Lístky do kin
a len za

€

Prečo tango? Lebo
tango! Porque Tango
vystupuje v originálnom nástrojovom
zložení pre argentínske
tango – bandoneón,
husle, klavír
a kontrabas.

ochorením AIDS, obraz
miesta, kde sa po uliciach
lemovaných
chatrčami
z vlnitého plechu preháňajú malé deti s kalašnikovmi
vo vychudnutých rukách.
Tento obraz je bežný, ale
nekompletný. A pomerne
jednostranný.
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V TIENI KOMUNIZMU ALEBO VYROVNALI
SME SA SO ZLOČINMI KOMUNIZMU TAK,
AKO SA NA SLOBODNÚ SPOLOČNOSŤ PATRÍ?

je kríza len
logickým
vyústením nášho
spôsobu života, sa dozviete viac
aj prostredníctvom siedmich dokumentárnych filmov k tejto
téme v sekcii Doba krízová.

Vo štvrtok 18. septembra 2008 oznámil
šéf americkej centrálnej
banky
prekvapenému
vedeniu
Kongresu, že
americkej ekonomike hrozí
absolútny kolaps. To, čo sa
dnes označuje
všeobecným pojmom „hospodárska kríza“, nám mení svet
pred očami ako v gigantickej reality show, bez ohľadu na to, či už sa nás týka
osobne alebo nie.

Vďaka množstvu
filmov, ktoré boli
o africkom kontinente dodnes
nakrútené, v našich mysliach
najvýraznejšie
prevláda obraz
svetadielu zmietaného zúrivými občianskymi vojnami,
poznačeného

A4 – Nultý priestor

inštruktážne video o živote
ľudí, nakrútené na
fiktívnu objednávku mimozemských bytostí
z
planéty
Perelandra
vám prinesie mladá
dokumentaristka
Jana Mináriková.
Vieru, manipuláciu
a
výchovu
detí v kresťanských komunitách zasa vo
svojom režijnom debute Ježiš je normálny! skúma herečka Tereza Nvotová.
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Cena
diváka

Filmy:
Afganské
ženy za volantom
/ Ako sa varia
LEN VY RO
ZHODNETE
dejiny / Cesta
O TOM, KTO
RÝ Z VYŠE
Magdalény Ro60 DOKUM
ENTÁRNYC
binsonovej / KoH FILMOV
BUDE VÍŤA
ZNÝM TITU
liba / Osadné /
JUBILEJNÉH
LOM
O 10. ROČN
Návod na použiÍKA JEDEN
SVET. POZE
RAJTE, ZAŠK
tie / Ježiš je norRTNITE
A VYHRAJT
E
LETENKU, R
málny
UKSAK
ČI SOLÁRN
E RÁDIO! V
iac na
www.jeden
svet.sk

Výstavy
0,- €

Slovensko a 20 rokov slobody
FK Charlie centrum

November 1989
FK Charlie centrum

Politické mítingy, hypermarketová kultúra
a hladové doliny – Andrej Bán, fotograf,
reportér, zakladateľ združenia Človek
v ohrození, predstavuje výber dvadsiatich
fotografií z obdobia dvadsiatich rokov
slovenskej reality po páde komunizmu.

Unikátne zábery fotografa Jána Lörincza
zachytávajú plné námestia, stretnutia
v kuloároch i prvý kontakt so svetom
za železnou oponou v čase prepuknutia
Nežnej revolúcie.

Všetky dokumentárne filmy v rovnomennej sekcii
sú silnými výpoveďami
ľudí, ktorí zažili holokaust,
či už na vlastnej koži alebo prostredníctvom svojich
blízkych. Cieľom týchto filmov však nie je oživovať
minulosť kvôli bolestným
spomienkam, ale poukázať na to, že myšlienky
nacizmu, extrémneho
nacionalizmu či antisemitizmu sú živé aj
v spoločnosti, v ktorej žijeme dnes.
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Osobnosti
odporúčajú
Dear Fans
of One World,
we are here again and this
year in the mood for a little celebration as the organizer of One World – civic
association People in Peril –
accomplishes 10 yeas of its
activities.
We decided to celebrate
our „birthday“ in a very traditional way – by bringing
as many good documentary films from all over the
world to Bratislava as possible. More than 60 films divided into eight sections
are here to celebrate most
wanted „articles“ promoted
by One World since its very
beginnings – freedom and
democracy. Our films are
thus exclusive and we keep
them under the imaginary supermarket counter as
they dare to speak freely
about the times when there was no freedom or democracy in Central Europe
and they speak democraticaly about the dark sides
of prosperity and wealth
in the times of omnipresent
consumerism. Everybody
who is willing to peep under the One World counter
will find: a crate of reels in
the archive section 20 Years
of Democracy in Film. He or
she will also perhaps find
the answers to some ques-

tions about the crises, learn
more about its various sides
and have a chance to ask
whether this crisis is good or
bad or just a natural consequence of our way of living.
All that through several documentaries and public discussions in festival section
Crisis Age. Very fresh section Slovak Documentary
Films 2008/09 is quite an
interesting mixture of titles
with social context where
established authors stand
side by side with young
filmmakers who are already showing their original
perception and depiction of
reality, opinion and attitude
towards the world we live
in. But there will be a lot
more...

Otázky dobra a zla,
rovnako ako otázky spôsobu vyrovnávania sa s traumatickou minulosťou
v našich generačných
dejinách sa v súvislosti so
smutne nevyčerpateľnou
témou holokaustu neustále vynárajú. Odpovede sa
však dajú hľadať aj prostredníctvom
autorských
dokumentárnych filmov,
v ktorých sa tvorcovia ale-

bo protagonisti vydávajú
späť po zaprášených koľajniciach, po ktorých kedysi
rachotili vagóny smrti, tak
ako sa po nich vydal Fedor
Gál s Eugenom Gindlom
vo filme Krátka dlhá cesta.
Vyrovnať sa s krutou skúsenosťou a urobiť ju zrozumiteľnejšou pre tých, čo ju
našťastie neprežili, sa dá
aj prostredníctvom vtipného
medzigeneračného
dialógu ako vo filme Pizza
v Osvienčime, kde sa otec
s dospelými deťmi vydá
na emóciami nabitú „dovolenku“ do bývalého lágra.
Ako sa dajú zverstvá spojené s holokaustom prežiť
a spracovať zasa divákom
priblíži sedem žien vo filme
známej českej dokumentaristky Olgy Sommerovej Sedem svetiel.
Filmy: Cesta Magdalény
Robinsonovej / Krátka dlhá
cesta / Pizza v Osvienčime
/ Sedem svetiel / Zabudnuté transporty : do Lotyšska

Režisér Peter Kerekes odporúča:
Pizza v Osvienčime
„With gas or without gas?“ – banálna otázka poľskej
čašníčky: Akú
minerálku si želáte
(s bublinkami, alebo bez bublinek)?
„My sme zvyknutí na „gas“- odpovedá sedemdesiatročný Danny Hanoch, ktorý prežil Osvienčim. Pizza
v Osvienčime je morbídne a vtipné
roadmovie. Starý pán plný životnej
energie a čierneho humoru sa snaží
odovzdať svoje skúsenosti deťom.

6. 11. 2009, 18.00 h
FK Charlie centrum

HOLOKAUST
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Myšlienky nacizmu, extrémneho nacionalizmu či antisemitizmu nie sú výnimkou ani v súčasnej spoločnosti.
Zabúdame príliš rýchlo?
HOSTIA: Monika Vrzgulová, riaditeľka Dokumentačného
strediska holokaustu; Martin Lacko, historik (Ústav
pamäti národa); Helena Weinvurmová, obeť holokaustu

A jeho dospelé deti ho chápu, chcú
mu spraviť radosť na jeho vysnívanom výlete, ale najradšej by z toho
sveta plného koncentračných táborov utiekli. Lenže kam?
Speváčka, herečka, cestovateľka
Dorota Nvotová
odporúča:
Film Armáda v sárí
pravdivo opisuje
situáciu minulých
rokov v Nepále.
Očami žien, ktoré sú vo východnej
spoločnosti považované za menej-

cenné, opisuje krutú realitu rokov,
kedy maoisti rovnako ako kráľovská
armáda bojujúca proti nim tyranizovali krajinu. Aby však bol obraz
naozaj reálny, vyžaduje si tento
film aj pokračovanie. Po voľbách,
vo filme podaných ako happyend
s otáznikom, situácia v krajine opäť
nie je ružová. Maoisti nie sú tým,
v čo naivní ľudia verili a skorumpovaný Kongres neposkytuje žiadnu
alternatívu. Ešte chvíľu potrvá, kým
si krajina vypestuje politikov, ktorí
budú morálne zdatní túto krajinu
viesť a ľudí, ktorí budú dostatočne
vzdelaní na to, aby si takých politikov zvolili.

Good Films • Interesting
Public Debates • Two
Powerful Photo Exhibitions
• Pleasant Tango Concert •
Entertaining Theatre Show
• A place to express your
opinion and meet people
who understand that there
is no other world for us to
protect and live in freely…
Don‘t get seduced by special offers of competition
supermarkets! Come to
our place and discover
the „under the counter“
world with us. Our festival
is a place where the world
feels closer.
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Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného
plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto
dokumentu je výlučne zodpovedné OZ Človek v ohrození.
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