PROGRAM

2017

12. – 17. OKTÓBER

18. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov

Štvrtok
12. 10. 2017
Kino Lumière - K1

rusky, ukrajinsky / české titulky

Sonda do každodenného života krymských
Tatárov. Pohľad na minulosť aj súčasnosť obyvateľov Krymu, ktorí čakajú, „až vietor ustane“.

21:15

19:00
Slávnostné otvorenie

(vstup na pozvánky / for invited guests)

Kino Mladosť
16:30
Sindžár, kde si? / Shingal, Where Are
You?
r. Angelos Rallis / Grécko, Belgicko, Rakúsko / 2016
/ 99 min. / arabsky, kurdsky / anglické a české titulky
Naturalistický dokument približuje osudy prenasledovanej náboženskej komunity Jezídov,
ktorých mesto dobyl Islamský štát.

18:30
10 rokov lásky / 10 Years of Love
r. Adam Hanuljak / Slovensko / 2017 / 95 min. /
slovensky, česky, anglicky, pol´sky / slovenské titulky

19:30

r. Aniela Astrid Gabryel / Pol´sko / 2016 / 66 min. /

Profesionálna cudzinka / Professional Stranger
r. Anna Grusková / Slovensko / 2016 / 63 min. /
slovensky, česky, nemecky / slovenské titulky

Príbeh o spisovateľke a aktivistke Irene Brežnej, ktorá v roku 1968 neochotne nasledovala
svojich rodičov do emigrácie.

VŠMU - Barco
Perla Afriky / The Pearl of Africa
r. Jonny Vallström / Švédsko, Keňa, Thajsko, Uganda
/ 2016 / 74 min. / anglicky / české titulky

Dokumentárny road movie o Cleopatre,
trans žene žijúcej v Ugande a jej priateľovi
Nelsonovi, dáva nádej na lepšiu budúcnosť
pre všetkých.

Práca a život slovenských dobrovoľníkov na
humanitárnych misiách v rozvojových krajinách nie je vôbec jednoduchý, ich misia má
však skutočne zmysel.

21:00

Zlatý úsvit - Ako to vidím ja / Golden
Dawn: Personal Affair
r. Angélique Kourounis / 2016 / Grécko, Francúzsko
/ 90 min. / anglicky, grécky / české titulky

Opozícia / The Opposition
r. Hollie Fifer / Austrália / 2016 / 76 min. / anglicky
/ české titulky
Boj obyvateľov Papuy-Novej Guiney s austrálskym developerom, ktorý sa snaží komunitu
násilne vysídliť.

16:15
Rub a líc veĽkých dát / The Human
Face of Big Data
r. Sandy Smolan / USA / 2014 / 56 min. / anglicky
/ slovenské titulky
Dáta zbierané satelitmi, senzormi a smartfónmi nám znemožňujú žiť svoje životy tak, ako

Sprievodné podujatie
Kino Lumiére / foyer
Fotovýstava Irak

+ Diskusia s tvorcami filmu
Adamom Hanuljakom a Petrom
Snadíkom

Zdajú sa vám projekty Človeka v ohrození v Iraku veľmi vzdialené? Počas
celého trvania festivalu si budete môcť vo foyeri Kina Lumière pozrieť
výstavu fotografií Tomáša Halásza, priamo z terénu.

Whistlebloweri sú ľudia, ktorí otvorene upozornia na prípady korupcie. Neraz tým vystavia seba a svojich blízkych veľkým problémom.

KC Dunaj - sála
16:00
Anjeli v pekle (časť Malindi + India) /
Angels in the Hell
r. Ivan Holub / Slovensko / 2017 / 2 diely à 28 min.
/ slovensky

Práca a život slovenských dobrovoľníkov na
humanitárnych misiách v rozvojových krajinách nie sú vôbec jednoduché, ich misia má
však skutočne zmysel.

17:15
Epidémia slobody / Epidemic of
Freedom
r. Tereza Reichová, Hynek Reich Štětka / Česká republika / 2017 / 67 min. / česky

Mladí manželia, vyzbrojení kamerou, točia
všetko, čo by mohlo ovplyvniť ich rozhodnutie, či dať dcéru očkovať alebo nie.

18:30
NesmrteĽný les / The Immortal
Forest
r. Erik Baláž / Slovensko / 2017 / 52 min. / slovensky

Rozmanitý, nebezpečný, no zároveň krehký a divoký svet, ktorý sa stále riadi zákonmi
prírody a nie človeka – Nesmrteľný les pod
Kriváňom.

19:45
Kedy už ten vietor ustane / When
Will This Wind Stop

17:45

Snímka kriticky zachytáva metódy gréckeho
politického zoskupenia Zlatý úsvit, ktoré sa
netají svojim neonacistickým smerovaním.

19:30
32 utajovaných strán - Správa
z pekla / 32 Secret Pages - A Report
from Hell
r. Ján Novák / ČR, Slovensko / 2015 / 62 min. /
česky, nemecky, hebrejsky, pol´sky / české titulky

Ako by vyzeral osud väzňov v táboroch smrti,
keby svet počúval svedectvo Vrbu a Wetzlera,
ktorým sa v roku 1944 podarilo utiecť?

20:30
+ Diskusia s režisérom filmu
32 utajovaných strán a členom
poroty festivalu, JÁnom Novákom

Univerzitná knižnica
16:00

20:45
Vojna s whistlebowermi / War on
Whitleblowers
Robert Greenwald / USA / 2013 / 67 min. / anglicky
/ slovenské titulky

r. Ivan Holub / Slovensko / 2017 / 2 diely à 28 min.
/ slovensky

Režisér filmu Hans Busstra a expert v oblasti extrémizmu Daniel Milo porozprávajú viac
o online stratégiách teroristov, aj o spojitostiach v marketingu extrémistov v Európe
a na Blízkom východe.

Kino Mladosť

16:30

Časozberný dokument sleduje počas
desiatich rokov vývoj piatich párov vo vnímaní seba samých, svojej rodiny a životných
situácií.

+ Diskusia k filmu Kyberdžihád

BRATISLAVA

Kino Lumière /Špitálska 4/
Kino Mladosť /Hviezdoslavovo nám. 17/
KC DUNAJ /Nedbalova 3/
Filmová a televízna fakulta VŠMU /Svoradova 2/
Dom Quo Vadis /Hurbanovo nám. 1/
Univerzitná knižnica /Ventúrska 11/

sme toho boli schopní v minulosti.

Dom Quo Vadis

17:30

17:00
Vďaka Bohu, že je piatok / Thank God
it is Friday
r. Jan Beddegenoodts / Belgicko, Palestína, Izrael /
2013 / 50 min. / anglicky, pôvodné znenie / slovenské
titulky

Dokument o stupňujúcom sa napätí medzi
obyvateľmi palestínskej a izraelskej dediny.

18:15
Ada na radnicu / Ada for Mayor
r. Pau Faus / Španielsko / 2016 / 85 min. /
katalánsky, španielsky / české titulky
Nezdolná španielska aktivistka Ada sa snaží
preniknúť do miestnej politiky a nestratiť pritom ľudskosť.

20:00
Rozohraj svoje mesto / Gaming the
Real World
r. Anders Eklund / Švédsko / 2016 / 72 min. /
anglicky, švédsky / české titulky

Urbanisti a tímy vývojárov počítačových hier
spojili svoje sily. Vďaka využitiu hier chcú
demokratizovať spôsob výstavby švédskych
miest.

PIATok
13. 10. 2017
Kino Lumière - K1
min.

Trojročný zber filmového materiálu na českom vidieku zaviedol tvorcov dokumentu
k Andrejovi Babišovi a jeho role v českom
podnikateľskom prostredí.

18:45
+ Diskusia s tvorcami filmu
Sedliacky rozum Zuzanou Piussi
a Vítom Janečkom

O situácií v krajine, blížiacich sa voľbách
a dôvodoch, prečo sa vlastne rozhodli tento
film natočiť.

19:45
Tajomstvá dopingu: Ako Rusko
vyrába svojich víťazov / The Secrets
oF Doping
Hajo Seppelt / Nemecko / 2014 / 58 min. / nemecky /
slovenské titulky

Podvody, útlak, zastrašovanie, vynútené
mlčanie. Štyri nelichotivé charakteristiky
popisujú temnú tvár ruského športu.

21:00
Je s nami koniec / Before the Flood
r. Fisher Stevens / USA / 2017 / 93 min. / česky

Leonardo DiCaprio ako advokát enviroaktivizmu odhaľuje spolu so štábom National Geographic informácie o hrozbách globálneho
otepľovania.

18:30
Kyberdžihád / Cyberjihad
r. Hans Busstra / 2016 / Holandsko / 48
anglicky, holandsky / české titulky

Sedliacky rozum / Common Sense
r. Vít Janeček, Zuzana Piussi / Česká republika / 2017
/ 73 min. / česky / anglické titulky

VŠMU - Kino

/

Publicisticky ladený dokument odhaľuje teroristické stratégie vo virtuálnom svete. Je
vôbec možné túto kybernetickú vojnu vyhrať?

Vyrob si svoj štát / DIY Country
r. Antony Butts / 2015 / Francúzsko, Vel´ká Británia
/ 80 min. / rusky / české titulky

Dokument zobrazuje odhodlanie a nadšenie,
ale aj naivitu, aroganciu a krutosť účastníkov
prevratu na Donbase.

17:30
Chrobáky / Bugs
r. Andreas Johnsen / Dánsko / 2016 / 74
anglicky / české titulky

min.

/

Investigatívny dokument sa zamýšľa nad
budúcimi stravovacími alternatívami a výzvami, ktoré so sebou trh s potravinami nutne
prináša.

19:00
Otec, syn a džihád svätý / The Father,
the Son and the Holy Jihad
r. Stéphane Malterre / 2016 / Francúzsko / 119 min. /
francúzsky / české titulky
Téma hľadania vlastnej identity v nesúrodých
kultúrach, napínavé filmové spracovanie a
exkluzívne zábery zo sýrskych bojových akcií.

SOBOTA
14. 10. 2017
Kino Lumière - K1
15:00
Čierná ovca / The Black Sheep
r. Antonio Martino / Francúzsko, Taliansko / 2016
/ 72 min. / arabsky, anglicky / anglické a české titulky
Voľnomyšlienkársky Líbyjčan Ausman sa
kedysi entuziasticky zapájal do arabskej jari,
súčasný stav v krajine ho však stavia pred
otázku, aký to malo zmysel.

16:30

16:30

Anjeli v pekle (časť Daria +
Kambodža) / Angels in the Hell

Falcianiho daňová rozbuška /
Falciani´s Tax Bomb

r.

Ben Lewis / Nemecko, Španielsko / 2015 / 90 min.
/ anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky / anglické
a slovenské titulky

Hervé Falciani bol neznámy bankový úradník
v HSBC, až kým neodcudzil a nzverejnil citlivé
dáta ich klientov. Robí to z neho hrdinu alebo
zločinca?

18:00
Rozohraj svoje mesto / Gaming the
Real World
r. Anders Eklund / Švédsko / 2016 / 72 min. / anglicky, švédsky / české titulky
Urbanisti a tímy vývojárov počítačových hier
spojili svoje sily. Vďaka využitiu hier chcú
demokratizovať spôsob výstavby švédskych
miest.

19:45
Rub a líc veľkých dát / Human face
of big data
r. Sandy Smolan / USA / 2014 / 56 min. / anglicky
/ slovenské titulky
Dáta zbierané satelitmi, senzormi a smartfónmi nám znemožňujú žiť svoje životy tak, ako
sme toho boli schopní v minulosti.

min.

21:15 Stand-up a diskusia - Irán
Iránska stand-up komička Nastaran
Motlagh známa aj ako Nasi a Iránka
Rana Hashemi obe žijú v Bratislave. Na
stand-upe a diskusii sa na svoju domovinu a svoj na Slovensku pozrú z nadhľadu. V sobotu svojim pohľadom na
svet okolo nás rozosmejú nejedného
návštevníka Kina Mladosť.

Homosexuál Saar po 20 rokoch v cudzine zvažuje návrat do Izraela, čo však znamená nutnosť postaviť sa dôvodom, kvôli ktorým utiekol.

VŠMU - Barco
14:30

KC Dunaj - sála
13:30
Zomrieť pre dizajn / Death by Design
r. Sue Williams / USA / 2016 / 73 min. / anglicky
/ české titulky

Všetci zbožňujeme svoje elektronické zariadenia. Zaujímajú nás podmienky vo výrobe,
či praktiky, ktoré nás nútia kupovať stále nové
modely?

15:00
Vo vojnovej show / The War Show
r. Andreas Dalsgaard, Obaidah Zytoon / 2016 / Dánsko, Fínsko, Sýria / 100 min. / arabsky / české titulky

/

Investigatívny dokument sa zamýšľa nad
budúcimi stravovacími alternatívami a
výzvami, ktoré so sebou trh s potravinami
nutne prináša.

Kino Mladosť
14:00
Vojna s Whistleblowermi / War on
Whistleblowers
Robert Greenwald / USA / 2013 / 67 min. / anglicky
/ slovenské titulky
Whistlebloweri sú ľudia, ktorí otvorene
upozornia na prípady korupcie. Neraz tým
vystavia seba a svojich blízkych veľkým
problémom.

15:30
Všetko je pod kontrolou /
Everything´s Under Control
r. Werner Boote / Rakúsko / 2015 / 90
anglicky / slovenské titulky

Kto ma teraz bude mať rád? / Who´s
Gonna Love Me Now?
r. Tomer a Barak Heymann / 2016 / Izrael, Vel´ká
Británia / 86 min. / anglicky, hebrejsky / české titulky

Zostup Sýrie do pekla nekončiacej vojny
a dramatické osudy skupinky priateľov, ktorí
verili v lepšiu budúcnosť a slobodu.

21:00
Chrobáky / Bugs
r. Andreas Johnsen / Dánsko / 2016 / 74
anglicky / české titulky

17:00

Sprievodné podujatie

min.

/

Kto má vlastne prístup k našim odtlačkom
prstov, skenom zreničiek, nákupným preferenciám či príspevkom na sociálnych sieťach?

17:00
+ Diskusia s režisérom filmu
Všetko je pod kontrolou, rakúskym
dokumentaristom Wernerom Bootem

O filme a motiváciách, ktoré ho viedli
k tomu, aby sa téme kontroly internetového
priestoru venoval bližšie.

18:00
Dieťa budúcnosti / Future Baby
r. Maria Arlamovsky / Rakúsko / 2016 / 92 min. /
anglicky, nemecky / české titulky
Mnoho párov vďačí modernej medicíne za
možnosť stať sa rodičmi, aj keď im to príroda
dožičiť nechcela. Je ale táto honba za umelým oplodnením vôbec správna?

19:45
Iránsky rave / Raving Iran
r. Susanne Regina Meures / 2016 / Švajčiarsko /
84 min. / anglicky, perzsky, nemecky / české titulky
Ilegálna hudba a undergroundové večierky...Araš a Anúš robia rave music v krajine, kde je to úradne považované za dielo
Satana.

16:45
Diskusia: Je MosÚl skutočne
slobodný?

Divošky mesačného cyklu / Ovarian
Psychos
r. Joanna Sokolowski, Kate Trumbull-Lavalle / USA
/ 2016 / 72 min. / anglicky, španielsky / české titulky
Autentický portrét amerického predmestia
zachytáva inšpiratívnu iniciatívu a ženskú
vôľu zmeniť svoje životné vyhliadky.

16:00
Perla Afriky / The Pearl of Africa
r. Jonny Vallström / Švédsko, Keňa, Thajsko, Uganda
/ 2016 / 74 min. / anglicky / české titulky

Dokumentárny road movie o Cleopatre, trans
žene žijúcej v Ugande, dáva nádej na lepšiu
budúcnosť pre všetkých.

17:30
Vďaka Bohu, že je piatok / Thank God
It´s Friday
r. Jan Beddegenoodts / Belgicko, Palestína, Izrael / 2013
/ 50 min. / anglicky, pôvodné znenie / slovenské titulky
Dokument o stupňujúcom sa napätí medzi
obyvateľmi palestínskej a izraelskej dediny.

Terénna pracovníčka Človeka v ohrození Miša
Guldanová, fotograf Tomáš Halász, novinárka
Stanka Harkotová a riaditeľ ČvO Braňo Tichý
porozprávajú o tom, čo organizácia v Iraku
robí, ako sa dá pomôcť budúcnosti krajiny
výstavbou škôl a ako sa na situáciu v oblasti
dívajú novinári, ktorí krajinu navštívili.

KC Dunaj - Galéria

18:45
Vyrob si svoj štát / DIY Country
r. Antony Butts / 2015 / Francúzsko, Vel´ká Británia
/ 80 min. / rusky / české titulky

Dokument zobrazuje odhodlanie a nadšenie,
ale aj naivitu, aroganciu a krutosť účastníkov
prevratu na Donbase.

20:30
Ukončiť vojnu / To End a War
r. Marc Silver / USA, Kolumbia, Vel´ká Británia /
2017 / 90 min. / španielsky / české titulky

Sprievodné podujatie
15:30

Unikátny pohľad do zákulisia ozbrojeného
konfliktu medzi kolumbijskou vládou a ultraľavicovou guerillou FARC, aj do procesu,
ktorý viedol k dejinnému zvratu.

Workshop: Život bez
odpadov – aj mimo
nášho domova

Vie firma fungovať bez odpadov? Annamarie Velič (Projekt Ekovír), Matrina Luptáková (Kancel bez koša),
Petra Cséfalvayová a Ivana Maleš
(INCIEN) návštevníkom na workshope organizovanom v spolupráci
s CURAPROX Slovensko prezradia,
čo všetko vieme pre prevádzkovanie
bezodpadovej kancelárie urobiť už
dnes. Registrujte svoju účasť – info na
www.jedensvet.sk – Program – Extra.

NEDEĽA
15. 10. 2017
Kino Lumière - K1
15:00
Normálny autistický film / Normal
Autistic Film
r. Miroslav Janek / Česká republika / 2016 / 88 min.
/ česky / anglické titulky

VŠMU - Kino

Dokument nabúravajúci predstavu o autizme
ako chorobe. Kto môže tvrdiť, čo je normálne
a čo nie?

14:00
Kyberdžihád / Cyberjihad
r. Hans Busstra / 2016 / Holandsko / 48
anglicky, holandsky / české titulky

min.

/

Publicisticky ladený dokument odhaľuje teroristické stratégie vo virtuálnom svete. Je
vôbec možné túto kybernetickú vojnu vyhrať?

Sprievodné podujatie
15:00
Masster Class
s režisérom filmu Kyberdžihád, Hansom Busstrom

Holandský dokumentarista Hans
Busstra priblíži po projekcii fimu Kyberdžihád o 14h účastníkom master
class motivácie a techniky svojej tvorby a prezradí viac o spôsoboch, akými
pracujú investigatívni dokumentaristi v
Európe.

16:45
Opozícia / The Opposition
r. Hollie Fifer / Austrália / 2016 / 76 min. / anglicky
/ české titulky
Boj obyvateľov Papuy-Novej Guiney s austrálskym developerom, ktorý sa snaží komunitu
násilne vysídliť.

18:30

Dokumentárny muzikál zobrazuje prípravy
slovinskej kapely na koncert usporiadaný pri
príležitosti osláv oslobodenia Severnej Kórei.

Kino Lumière - K2
18:00
Český AllAh / Czech Allah
r. Zuzana Piussi / Česká republika / 2017 / 91 min. /
arabsky, česky

Sú xenofóbne nálady v Čechách výsledkom
skutočnej hrozby, alebo sa naši susedia boja
chiméry vybudovanej médiami a politikou?

20:30
Bod varu / Boiling Point
r. Elina Hirvonen / Fínsko / 2017 / 90 min. / arabsky,
anglicky, fínsky / anglické a české titulky

Ak ste si doteraz mysleli, že Fíni sú civilizovaný a tolerantný národ, drsné svedectvá
o vzostupe nacionalizmu a neonacizmu
v krajine vás celkom určite vyvedú z miery.

Kino Mladosť
14:00
Atómový sused / Nuclear Neighbour
r. Fredrik Oskarsson / 2016 / Švédsko / 79 min. /
anglicky, fínsky / anglické a české titulky
Hanna sa s rodinou presťahovala na vidiek.
Plánovaná výstavba jadrovej elektrárne v blízkosti jej domu však radikálne mení jej plány
na pokojný život.

15:30
Lepšie je mlčať / Keep Quiet
r. Sam Blair, Joseph Martin / UK, Maďarsko / 2016 /
95 min. / anglicky, maďarsky / anglické a české titulky

Europoslanec za maďarskú extrémistickú
stranu Jobbik sa rád a nahlas hlásil k antisemitizmu. Keď od starej mamy zistil, že je sám žid,
jeho život sa otočil naruby.

17:00
Diskusia Café Európa:
Budúcnosť EÚ – kam smerujú krajiny V4

Dušan Chrenek (vedúci Zastúpenia EK na
SR), Zsuzsanna Végh (analytička – Centrum
pre výskum rozširovania EÚ na CEU), Tomáš
Strážay (analytik – SFPA) a Zuzana Kepplová
(Denník SME) budú diskutovať o tom, že medzi krajinami V4 nastávajú rozdiely v ich postoji k budúcnosti EÚ. V Poľsku a Maďarsku
navyše sledujeme odklon od hodnôt liberálnej demokracie.

18:45
Iránsky rave / Raving Iran
r. Susanne Regina Meures / 2016 / Švajčiarsko /
84 min. / anglicky, perzsky, nemecky / české titulky

Ilegálna hudba a undergroundové večierky...
Araš a Anúš robia rave music v krajine, kde je
to úradne považované za dielo Satana.

20:30
My sme počiatok ľudstva / We are
Humanity
r. Alexandre Dereims / 2016 / Francúzsko, India /
89 min. / anglicky / české titulky
Prvýkrát sa podarilo preniknúť ku kmeňu
Džarava tak blízko a zachytiť ohrozenia sveta,
v ktorom sú ľudia ešte slobodní a nepodmienene šťastní.

KC Dunaj - sála
15:00

Je s nami koniec? / Before the Flood
r. Fisher Stevens / USA / 2017 / 93 min. / česky

FC Roma / FC Roma
r. Tomáš Bojar, Rozálie Kohoutová / Česká republika /
2016 / 75 min. / česky / anglické titulky

Leonardo DiCaprio ako advokát enviroaktivizmu odhaľuje spolu so štábom National Geographic informácie o hrozbách globálneho
otepľovania.

Hrať či nehrať? To je otázka, s ktorou sa denne potýka děčínsky štvrtoligový klub zložený
prevažne z rómskych hráčov, ktorí sa rozhodli
aj napriek nevôli okolia nevzdať.

20:15

17:00

Deň oslobodenia / Liberation day
r. Morten Traavik, Ugis Olte / Nórsko, Litva / 2016 /
100 min. / anglicky / české titulky

Všetko je pod kontrolou /
Everything´s Under Control
r. Werner Boote / Rakúsko / 2015 / 90

min.

/

anglicky / slovenské titulky

Kto má vlastne prístup k našim odtlačkom
prstov, skenom zreničiek, nákupným preferenciám či príspevkom na sociálnych sieťach?

Sprievodné podujatie

r. Stéphane Malterre / 2016 / Francúzsko / 119 min. /
francúzsky / české titulky

Téma hľadania vlastnej identity v nesúrodých
kultúrach, napínavé filmové spracovanie a
exkluzívne zábery zo sýrskych bojových akcií.

20:30
Ada na radnicu / Ada for Mayor
r. Pau Faus / Španielsko / 2016 / 85 min. /
katalánsky, španielsky / české titulky

18:30
WORKSHOP Ako myslí
hacker?

Nezdolná španielska aktivistka Ada sa snaží
preniknúť do miestnej politiky a nestratiť pritom ľudskosť

Matúš Kováčik z Digital Nomads
zoznámi účastníkov interaktívneho
workshopu o ochrane súkromia na internete so základnými pravidlami, ako
chrániť svoje údaje vo svete onlinu.

Sprievodné podujatie
Komunitné centrum
Mareena, Lazaretská 32

20:15
Tichý hnev Inuitov / Angry Inuk
r. Alethea Arnaquq-Baril / Kanada / 2016 / 82 min. /
anglicky / české titulky

11:00 – 13:00

Pop up obed s Mareenou

Dokument narúša tradičný pohľad na agendu ekologických hnutí na príklade dopadu
obmedzenia komerčného lovu tuleňov.

Orientálne chute a dobrá spoločnosť z
rôznych kútov sveta. V nedeľu ochutnáte v novootvorenom komunitnom
centre Mareena jedlá Jedného sveta.

KC Dunaj - Bar

Registrácia na www.jedensvet.sk –
Program – Extra.

Sprievodné podujatie

17:00
Bod varu / Boiling Point
r. Elina Hirvonen / Fínsko / 2017 / 90 min. / arabsky,
anglicky, fínsky / anglické a české titulky

Ak ste si doteraz mysleli, že Fíni sú civilizovaný a tolerantný národ, drsné svedectvá
o vzostupe nacionalizmu a neonacizmu
v krajine vás celkom určite vyvedú z miery.

18:30
Diskusia Café Európa: Príčiny
extrémizmu v Európe

Irena Biháriová (Liga proti rasizmu), Michal
Vašečka (sociológ, MUNI Brno) a Elena Gallová Kriglerová (CVEK) budú v diskusii hľadať
odpovede na otázky, čo sú komplexnejšie
príčiny a faktory nárastu extrémizmu v EÚ
a ako to riešiť.

20:00
Medzi nami / Before I met you
r. Zuzana Limová / Slovensko, Taliansko / 2016 /
67 min. / slovensky / anglické titulky
Slovenská premiéra dokumentu odkrýva
svet za dverami pôrodníc a otvára diskusiu o živej téme slovenského pôrodníctva
a zdravotníctva.

21:15

16:30

PONDELOK
16. 10. 2017
Kino Lumière - K1

Calcetto proti rasizmu
Príďte sa spolu zabaviť a dokázať, že
rasizmus a nenávisť do športu nepatria. Na turnaji v stolnom futbale sú vítaní všetci ľudia dobrej vôle
a pridajú sa aj hráči z rómskej komunity v Plaveckom Štvrtku.

Ukončiť vojnu / To End a War
r. Marc Silver / USA, Kolumbia, UK / 2017 / 90 min.
/ španielsky / české titulky

Unikátny pohľad do zákulisia ozbrojeného
konfliktu medzi kolumbijskou vládou a ultraľavicovou guerillou FARC, aj do procesu,
ktorý viedol k dejinnému zvratu.

Sprievodné podujatie
20:00

Dubbing Karaoke Wars

19:45

Obľúbená aktivita milovníkov filmu
príde v nedeľu aj na Jeden svet.

Život začíná po stovke / Life Begins
at 100
r. Asa Blanck / Švédsko / 2015 / 58 min. / švédsky
/ české titulky

Zostavte svoj tím a ukážte ostatným
súťažiacim v KC Dunaj, že v improvizácií a vytváraní nových príbehov a
slovných hračiek pri dabingu ukážok z
festivalových filmov vás nik neprekoná.

Švédka Dagny, narodená v roku 1912, skrz svoj
príbeh blogerky dokazuje, že je potrebné odhodiť hanblivosť a strach – na to je život príliš
krátky.

VŠMU - Kino

21:00

14:00
Ohrozené semienka / SEED: The
Untold Story
r. Taggart Siegel, Jon Betz / USA / 2016 / 94 min. /
anglicky / české titulky

Farmári a aktivisti sa snažia uchrániť posledné
zvyšky lokálnych rastlinných druhov v semenných bankách, kde ukrývajú tisíce rastlinných
semien.

Dieťa budúcnosti / Future Baby
r. Maria Arlamovsky / Rakúsko / 2016 / 92 min. /
anglicky, nemecky / české titulky

Mnoho párov vďačí modernej medicíne za
možnosť stať sa rodičmi, aj keď im to príroda
dožičiť nechcela. Je ale táto honba za umelým oplodnením vôbec správna?

Kino Lumière - K2
18:00

16:00
Život začíná po stovke / Life Begins
at 100
r. Asa Blanck / Švédsko / 2015 / 58 min. / švédsky
/ české titulky

Švédka Dagny, narodená v roku 1912, skrz svoj
príbeh blogerky dokazuje, že je potrebné odhodiť hanblivosť a strach – na to je život príliš
krátky.

17:00
min.

/

Austrálsky dokument s pomocou nástrojov na
sledovanie dát odhaľuje, ako nás majú vlády
a veľké spoločnosti pod drobnohľadom.

18:15
Otec, Syn a Džihád svätý / The Father,
the Son and the Holy Jihad

+ Diskusia s režisérkou filmu
Medzi nami, Zuzanou LÍmovou.

KC Dunaj - sála

Salam Neighbor
Zach Ingrasci, Chris Temple / USA, Jordánsko / 2015
/ 75 min. / anglicky, pôvodné znenie / slovenské titulky

Sprostredkovať osobnú skúsenosť s traumami
a sklamaniami ľudí, ktorí sa v utečeneckom
tábore usilujú začať nový život, je nesmierne
ťažké.

19:15
+ Diskusia o filme Salam Neighbor s predstaviteľmi Medzinárodnej
organizácie pre migráciu

Hotel Úsvit / Hotel Sunrise
r. Mária Rumanová / Slovenská republika / 2016 /
49 min. / slovensky

Život na ukrajinsko-slovenských hraniciach si
vyžaduje hľadanie vlastných cestičiek a skratiek, ako fungovať v nepriaznivom systéme.

17:30
Diera v hlave / Hole In the Head
r. Róbert Kirchhoff / Slovensko / 2016 / 90 min. /
chorvátsky, francúzsky, nemecky, pol´sky / slovenské titulky

Jediné, o čo sa snažia utečenci, ktorých prijala
holandská vláda, je vedieť, či sú chcení, užitoční alebo dokonca potrební.

20:30
Tichý hnev Inuitov / Angry Inuk
r. Alethea Arnaquq-Baril / Kanada / 2016 / 82 min. /
anglicky / české titulky

Dokument narúša tradičný pohľad na agendu
ekologických hnutí na príklade dopadu obmedzenia komerčného lovu tuleňov.

UTOROK
17. 10. 2017
Kino Lumière - K1
16:00
Čierna ovca / The Black Sheep
r. Antonio Martino / Francúzsko, Taliansko / 2016
/ 72 min. / arabsky, anglicky / anglické a české titulky
Voľnomyšlienkársky Líbyjčan Ausman sa kedysi entuziasticky zapájal do arabskej jari, súčasný stav v krajine ho však stavia pred otázku, aký to malo zmysel.

17:30
Atómový sused / Nuclear Neighbour
r. Fredrik Oskarsson / 2016 / Švédsko / 79 min. /
anglicky, fínsky / anglické a české titulky

Hanna sa s rodinou presťahovala na vidiek.
Plánovaná výstavba jadrovej elektrárne
v blízkosti jej domu však radikálne mení jej
plány na pokojný život.

Falcianiho daňová rozbuška /
Falciani´s Tax Bomb
r. Ben Lewis / Nemecko, Španielsko / 2015 / 90 min.
/ anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky / anglické
a slovenské titulky

Hervé Falciani bol neznámy bankový úradník v HSBC, až kým neodcudzil a nezverejnil
citlivé dáta ich klientov. Robí to z neho hrdinu
alebo zločinca?

20:45
Víťazný divácky film

O rómskom holokauste sa nikdy príliš nehovorilo. Režisér Róbert Kirchhoff za týmto
„zmiznutým pogromom“ vidí trocha širšie
súvislosti.

19:00
+ Diskusia Filmy o pamäti
národa

Róbert Kirchhoff (režisér Diera v hlave
a Kauza Cervanová), Teodor Kuhn (režisér
pripravovaného filmu o vražde Daniela Tupého) a Mariana Čengel-Solčanská (režisérka
filmu Únos) budú s novinárkou Ľubou Lesnou
diskutovať o slovenských dokumentoch a ich
vplyve na našu historickú pamäť. Diskusiu pripravila Nadácia otvorenej spoločnosti.

20:30
Cenová vojna o banány / The Banana
Price War
Sarah Zierul / 2014 / Nemecko / 44 min. / anglicky
/ české titulky
Neférový súboj o ceny potravín v Európe, na
ktorý doplácajú tak importéri ako pestovatelia, má na svedomí niekto iný, než by sme si
mohli myslieť.

+ To pravé miesto - 9 ostrovov
r. Jakub Šipoš, Michal Csáder / Slovensko / 2017 /
37 min. / anglicky / slovenské titulky

Nadmerná spotreba, materializmus, príroda,
surfing a dôležitosť človeka ako jednotlivca
z pohľadu miestnych ľudí na Azorských
ostrovoch.

20:30
Utečenci : Kto ich potrebuje?
Miles Roston / Holandsko / 2012 / 75 min. / anglicky,
holandsky / slovenské titulky

Študentský dokument z dielne FAMU
sleduje, ako sa česká spoločnosť pripravuje
na „riziko“ ozbrojeného konfliktu v krajine.

19:00

16:30

18:00

Registrujte svoj tím - info na www.jedensvet.sk – Program – Extra.

In Google we trust
r. Geoff Thompson / Austrália / 2013 / 44
anglicky / slovenské titulky

Kino Mladosť

VŠMU - Barco
19:00
Výchova k vojne / Teaching War
r. Adéla Komrzý / Česká republika / 2016 / 69 min. /
česky / anglické titulky

Kino Mladosť
16:30
Cenova vojna o banány / The Banana
Price War
Sarah Zierul / 2014 / Nemecko / 44 min. / anglicky
/ české titulky
Neférový súboj o ceny potravín v Európe, na
ktorý doplácajú tak importéri ako pestovatelia, má na svedomí niekto iný, než by sme si
mohli myslieť.

+ To pravé miesto – 9 ostrovov /
The Right Place – Nine Islands
r. Jakub Šipoš, Michal Csáder / Slovensko / 2017 /
37 min. / anglicky / slovenské titulky

Nadmerná spotreba, materializmus, príroda,
surfing a dôležitosť človeka ako jednotlivca
z pohľadu miestnych ľudí na Azorských
ostrovoch.

18:00
Korupčná výchova /
Anticorruption education
r. Róbert Šveda / Slovensko / 2016 / 52 min. / slovensky
Pilotné dielo cyklu s názvom „Biele vrany
a hrdinovia medzi nami“ je sondou do prežívania slovenských whistleblowerov.

19:00
+ Diskusia o korupcii:
Odvaha nemlčať

Čo viedlo ľudí, ktorí verejne upozornili na
korupciu, k ich rozhodnutiu? Čo môže
obyčajný človek spraviť pre lepšiu krajinu tu a teraz, bez kompromisu? Diskusia so
Zuzanou Hlávkovou a hosťami Transparency
International.

20:30

18:00

20:30

17:45

mY Sme Počiatok ĽudStva / We are
humanitY
r. alexandre dereims / 2016 / Francúzsko, india / 89
min. / anglicky / české titulky

kvetY Pre euróPu / floWerS for
euroPe
r. AdAm HAnuljAk / slovensko / 2017 / 52

/

zomrieť Pre dizajn / death bY deSign
r. sue williams / usa / 2016 / 73 min. / anglicky
/ české titulky

Film skúma na príklade príbehov z kenských regiónov vplyv bohatého Severu
na rozvojové krajiny.

Neľudské podmienky v čínskych továrňach,
techniky „likvidácie“ starých prístrojov,
či praktiky, ktoré nútia zákazníkov kupovať
stále nové modely.

divoškY meSačného cYklu / ovarian
PSYchoS
r. joanna sokolowski, kate trumbull-lavalle / usa
/ 2016 / 72 min. / anglicky, Španielsky / české titulky

Univerzitná knižnica

19:00
diSkuSia:
afrika medzi riadkami

Farmári a aktivisti sa snažia uchrániť posledné zvyšky lokálnych rastlinných druhov v semenných bankách, kde ukrývajú
tisíce rastlinných semien.

Debata o tom, ako je možné reflektovať
tento kontinent bez skĺzania k stereotypom a zaužívaným pravdám. Hostia:
Diana Burgerová, novinárka, Tomáš
Lindner, Týždenník Respekt, Adam Hanuljak, režisér.

CENA LÍSTKA NA PROJEKCIU:

3,50 €
3 -dňový

(ľubovoľné 3 dni)

19:15

zlatý úSvit – ako to vidím ja / golden daWn
r. angélique kourounis / 2016 / grécko, Francúzsko
/ 90 min. / anglicky, grécky / české titulky

vo vojnovej ShoW / the War ShoW
r. andreas dalsgaard, obaidah zytoon / 2016 / dánsko, Fínsko, sýria / 100 min. / arabsky / české titulky

Snímka kriticky zaznamenáva metódy
gréckeho politického zoskupenia Zlatý
úsvit, ktoré sa netají svojim neonacistickým smerovaním.

Zostup Sýrie do pekla nekončiacej vojny a dramatické osudy skupinky priateľov, ktorí verili v lepšiu budúcnosť
a slobodu.

maPa Premietacích mieSt

6-dňový

(celý festival)

7€

12 €

v predpredaji cez
Ticketportál: 10 €

Dospelí:

9€

14 €

v predpredaji cez
Ticketportál: 12€

6,50 €

10 €

OVA
ŠTEFÁNIK

Študenti, dôchodcovia, ZŤP:
Držitelia študentskej karty
Slovenskej sporiteľne:

16:00

K
PANENS

PredPredaj líStkov v kine lumiÈre PočaS feStivalu
(od 12. – 17. 10. od 16:00).
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uPozornenie: Aj držitelia festivalového pasu si musia vopred
vyzdvihnúť lístok na vybranú projekciu.

cena diváka
Aj tento rok sa môžu diváci
zapojiť do hlasovania
o najlepší ﬁlm festivalu.
Zároveň pritom môžete súťažiť o letenku do Európy od spoločnosti TUCAN,
knižné poukazy MARTINUS, poukazy na lekcie jogy od ZDENO YOGI a kávu
od GORIFFEE. Do žrebovania o tieto ceny sa dostanú len hlasovacie lístky
s vyplnenými údajmi v časti e-mail a mobil. Aj tento rok nám môžete dať
vedieť, nakoľko ste boli spokojní s festivalom.
Na stránke www.jedensvet.sk nájdete hodnotiaci online dotazník.
Jeho vyplnením sa zúčastníte súťaže o ceny.

generálnY Partner:

14 rOkOV sPOLU

VENTÚRSKA

(12. – 17. 10.) Lístky na aktuálny deň je možné zakúpiť si
(alebo vyzdvihnúť na festivalový pas) iba v mieste premietania filmu.
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Ceny do súťaže
venovali:
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Kino Lumière /Špitálska 4/
Kino Mladosť /Hviezdoslavovo nám. 17/
KC DUNAJ /Nedbalova 3/
VŠMU /Svoradova 2/
Dom Quo Vadis /Hurbanovo nám. 1/
Univerzitná knižnica /Ventúrska 11/

organizátor:

Partneri:
Podujatie ﬁnančne podporil:

Produktoví Partneri:
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Predaj PočaS feStivalu na všetkých feStivalových mieStach
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V predpredajovej pokladni je počas festivalu možné zakúpiť si lístky
(prípadne si vyzdvihnúť lístky na festivalový pas) pre všetky festivalové miesta. Najneskôr však deň vopred.
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ohrozené Semienka / Seed: the
Untold Story
r. taggart siegel, jon betz / usa / 2016 / 94 min. /
anglicky / české titulky

LS
K

16:30

Autentický portrét amerického predmestia zachytáva inšpiratívnu iniciatívu a ženskú vôľu zmeniť svoje životné
vyhliadky.

ITÁ

KC Dunaj - sála

FESTIVALOVÝ PAS:

min.

slovensky

ŠP

Prvýkrát sa podarilo preniknúť ku kmeňu
Džarava tak blízko a zachytiť ohrozenia sveta,
v ktorom sú ľudia ešte slobodní a nepodmienene šťastní.

