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Mezinárodní festival Jeden svět Opava 2019 nabídne zajímavé 

snímky a řadu besed 

OPAVA - Opavská kulturní organizace (OKO) opět uvede mezinárodní festival 

dokumentárních filmů  o lidských právech Jeden svět Opava 2019. Jubilejní desátý 

ročník se bude konat od 25. do 29. března v Klubu Art. Festival, který bude letos 

hledat to, co nás spojuje, má každý rok jiné nosné téma. Tím letošním je 

„Bezpečná blízkost.“ 

„Festival Jeden svět Opava 2019 nabídne návštěvníkům filmy s převážně sociální a 

ekologickou tématikou. Půjde o patnáct jedinečných snímků a jednu dvojprojekci od 

filmových tvůrců například z České i Slovenské republiky, Maďarska, Polska, Nizozemska, 

Finska nebo Ameriky. Akci zahájí český dokument Ještě nekončíme, který se zabývá tématem 

aktivního stáří. Na něj pak volně naváže film Láska a prázdná slova o Alzheimerově chorobě,“ 

říká Vladana Fuchsová z Opavské kulturní organizace. 

„Kromě filmových dokumentů nabídne festival také besedy s odbornými hosty, režiséry či 

protagonisty snímků, například psycholožkou či politologem. Návštěvníci tak budou mít 

jedinečnou příležitost diskutovat o důležitých společenských tématech, která se objeví nejen 

ve filmech, ale která jsou důležitá v běžném životě,“ sdělila Simona Juchelková 

z Opavské kulturní organizace. 

I když se na první pohled může zdát, že tetovaný muž ze snímku O čem sní pankáči, 

profesionální sňatkový podvodník z filmu Začít znovu nebo reportér z dokumentu #Follow 

me, který chce mít na instagramovém účtu co nejvíc lajků, nemají nic společného, opak je 

pravdou. Všichni touží najít vlastní identitu, která nám dává pocit jistoty a bezpečí. Chtějí 

vědět, jak chápat sama sebe, odlišit se od ostatních a nevytvořit přitom ve společnosti 

hlubokou propast.  

https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/38753-jeste-nekoncime
https://www.jedensvet.cz/2019/filmy-a-z/37839-laska-a-prazdna-slova
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC1af2gr3eAhUGGuwKHbQtDlcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dobrovolniciopava.cz/podporili-nas/&psig=AOvVaw1P5iyc7-qlxaEaTOWNkFjy&ust=1541499367911142


 „Letošní motto festivalu „Bezpečná blízkost“ odkazuje na stav, kdy si lidé ve společnosti, ač 

je každý jiný, dokáží porozumět a naslouchat. Nenávistné šermování s identitou se stalo 

zbraní v rukou některých médií a politiků, kteří se snaží poštvat jednu skupinu proti druhé. 

Vzniká tak propast – my versus oni. Chceme zjistit, co nás od sebe navzájem odlišuje; najít 

to, co nás spojuje a skrze co si můžeme být bezpečně blízko,“ vysvětluje ředitel Jednoho 

světa Ondřej Kamenický. 

Další informace a program festivalu naleznete na: www.klubart.cz; www.jedensvet.cz; 

nebo na facebookových stránkách OKO. 
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