Netolerance, rasismus a diskriminace – to jsou témata letošního Jednoho světa!
Jeden svět 2013 v Chrudimi
Termín: 21. až 24. března 2013
Místo: dům Agora, Štěpánkova 92, Chrudim
Pořádá: Šance pro Tebe, o. s. spolu s organizací Člověk v tísni o. p. s.
Už po páté zavítá do chrudimské Agory dokumentární festival Jeden svět 2013 a zeptá se: „Bojíte se snášet?“. Od
čtvrtku 21. března do neděle 24. března 2013 bude chrudimská Agora, sídlo občanského sdružení Šance pro Tebe,
znovu patřit filmovým nadšencům.
Na nebezpečné tendence, které se poslední dobou objevují v české společnosti, chce upozornit nadcházející 15. ročník
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Diváci v Chrudimi budou moci zhlédnout více jak desítku snímků s lidskoprávní tématikou. Provokativní otázkou „Bojíte
se snášet?“ chce festival otevřít debatu o sílící netoleranci, rasismu a diskriminaci.
To nejzajímavější z festivalového programu Jednoho světa v Chrudimi uvádíme v tiskové zprávě níže.

Jeden svět pro školy
Šance pro Tebe v rámci festivalu Jeden svět připravuje také promítání pro školy. S projekcemi začínáme v pondělí 18.
března a promítat se bude až do středy 27. března. Jeden svět pro školy proběhne v domě Agora (Štěpánkova 92,
Chrudim) a filmy poběží ve dvou časech – v 9 hodin a v 11 hodin každý den. Kapacita promítacího sálu je 35
návštěvníků a proto je potřeba, aby se školy hlásily předem (na mailu martina@sance.chrudim.cz nebo na telefonu 733
105 834). Cena jedné vstupenky pro školy je 30 korun.

Benefice pro Jeden svět už tuto sobotu!
Festival Jeden svět v Chrudimi však předznamená benefice, která se ponese v duchu ukrajinské kultury. Je připravena
na sobotu 2. března v prostorách domu Agora. Na programu bude od 12 hodin ukrajinská kuchyně s dobrotami jako
Vareniky nebo tradiční koláče a samozřejmě boršč.
Od 15 hodin následuje poklidné filmové odpoledne s ukrajinským snímkem Muž bez minulosti a od 19 hodin
koncertní maraton.
Benefici doprovodí také výstava fotek z Ukrajiny od Sophie Dvořákové. Výtěžek z benefice finančně podpoří přípravy
festivalu Jeden svět 2013 v Chrudimi.
Zveme proto všechny milovníky filmů, Ukrajiny a kulturního dění do Agory už 2. března 2013 na Benefici pro Jeden
svět.

To nejzajímavější z připravovaného festivalu Jeden svět v Chrudimi
aneb pomozte nám rozvířit debatu!
Festival Jeden svět by rád svým letošním ročníkem vyvolat společenskou debatu o tak žhavých tématech jako je
diskriminace, rasismu anebo netolerance názorů.
Výběrem filmů chce i chrudimská část festivalu pomoci debatu více rozvířit. Pomozte nám také!
Po každém filmu pro diváky, jak už je u Jednoho světa zvykem, připravujeme debatu a posezení nad právě uplynulým
filmovým zážitkem.
I letošní ročník chrudimského Jednoho světa organizují pracovníci Šance pro Tebe, podporu a zahájení festivalu přislíbil
starosta města Chrudimi Petr Řezníček. Festival Jeden svět v Chrudimi se koná za významné podpory Pardubického
kraje.
Program: Aktuální podoba festivalového programu Jeden svět v Chrudimi
Zahájení Jednoho světa v Chrudimi proběhne ve čtvrtek 21. března v 18 hodin spolu se snímkem „Věra 68“. Diváci se
mohou těšit na jímavý portrét české gymnastky s krásnýma nohama, které ji pronesly celým světem. Nejlepší
sportovkyně světa z roku 1968 hovoří o tom, jak ji život i komunistický režim tvrdě zkoušel. Na dokument od Olgy
Sommerové zveme hned v úvodu chrudimského Jednoho světa.
K nejzajímavějším filmům, nad kterými budeme spolu s návštěvníky festivalu debatovat, je na příklad jeden ze série
časosběrných dokumentů „Svobodu pro Smetanu“. Uvádíme ho v druhý festivalový den (pátek 22. března) od sedmé
hodiny večerní. Film s otázkou, zda za malování tykadel je nutné chodit do vězení, naráží především na českou frustraci
ze současného politického vedení země. „Tykadlový řidič“ je dokumentem, který pochází ze série Český žurnál.
V pátek 22. března máme v programu Jednoho světa v Chrudimi připravenou ještě jednu filmovou laskominu, tentokrát
ze severského prostředí. „Na sever od slunce“ popisuje story dvou surfařů, jejichž spojení s vodou a přírodou jde až na
samou podstatu a dřeň života. Diváci uvidí tajemnost surfování za polární noci anebo prostý přístup k živobytí. Hlavní
aktéři se na příklad živí prošlými potravinami, upřednostňují přepálený olej jako palivo pro svou dodávku, ale
především se rozhodli sesbírat alespoň tunu naplavených odpadků, které každý den přináší moře. Film uvádíme od
deváté hodiny večer.
Sobotní program ve čtyři hodiny odpoledne zahájí český snímek „Pod lampou je tma“. Film si klade otázku, kam až
může vést přehnané lpění na řádu a neochota přijmout „jinakost“ druhých? „Pod lampou je tma“ je jeden ze snímků,
který bychom mohli považovat za svým tématem blízký činnosti organizace Šance pro Tebe. Taktéž hovoří o napjaté
atmosféře mezi Romy a majoritou a o snahách přispět k řešení tím, že „nepřizpůsobivé“ děti nenecháme bezcílně
toulat ulicemi.
Večerní sobotní program pak nabídne zajímavý vhled na země třetího světa a na kampaně celebrit, kterým není jejich
osud lhostejný. Film s názvem „Dejte nám peníze“ hovoří o tom, co vyvolalo několik filmových záběrů extrémního
hladomoru, který postihl Etiopii v 80. letech. Po stopách Boba Geldofa a Bona Voxe, kteří uspořádali obří charitativní
koncert v Liv Aid, ale i po stopách odvrácené tváře úspěchu a mediálního obrazu zemí třetího světa se mohou diváci na
Jednom světě v Chrudimi vydat v sobotu od osmé večerní.
V neděli, ve finálový den festivalu, bychom rádi upozornili na snímek o homofobii „Druhý šampionát“. Dva hlavní aktéři
– filmaři z Nizozemí – se vydají na první gay pride, která se koná v ukrajinském Kyjevě. Téměř šokující názory a neochota
pochopit nebo snad i přijmout homosexualitu je ve snímku zdokumentována na mnoha případech.
Všechny projekce Jednoho světa se uskuteční v domě Agora, Štěpánkova 96, Chrudim. Ceny vstupného na filmové
projekce jsou pro veřejnost 50 korun. Změna programu je vyhrazena, ale budeme se snažit dodržet vše, co v programu
už nyní uvádíme. Program a pozvané diskutující hosty ještě ladíme.

Kontakty:
Mgr. Veronika Volejníková, PR a komunikace
+420 603 837 928, media@sance.chrudim.cz
Veronika Němcová, hlavní koordinátorka festivalu Jeden svět 2013 v Chrudimi
+420 733 720 070, veronika@sance.chrudim.cz
http://www.jedensvet.cz/2013/chrudim
www.sance.chrudim.cz
Benefice pro Jeden svět v Chrudimi:
https://www.facebook.com/events/208211675985057/?fref=ts
Jeden svět Chrudim:
https://www.facebook.com/pages/Jeden-sv%C4%9Bt-Chrudim/295605757136554?fref=ts

