
Digitální technologie tvarovaly naše životy 
už od devadesátých let, ale události po-
sledního roku povýšily internetové připojení 
na životní nutnost. Díky němu můžeme 
v době pandemie studovat, pracovat, 
získávat informace, bavit se či být alespoň 
přes obrazovku svého počítače v kontaktu 
s druhými lidmi. Jenže zdaleka ne všichni 
jsou v online prostředí jako doma. A někteří 
k němu nemají přístup vůbec.

„Při výběru festivalového tématu jsme 
chtěli být jako vždy co nejaktuálnější 

a reflektovat současné dění – tedy pande-
mii koronaviru. Ale trochu jinak. Proto si 
23. ročník festivalu klade za cíl prozkoumat 
prohloubení společenských nerovností 
a marginalizace některých skupin lidí, 
kterou náš úprk do hygienického prostředí 
virtuálního světa způsobil,“ říká ředitel 
festivalu Ondřej Kamenický a dodává: 
„Také bychom se letos rádi zamysleli nad 
digitalizací samotnou. Je totiž potřeba se 
ptát, nakolik ji máme pod kontrolou a zda se 
nenacházíme v rozjetém vlaku, který už ani 
nejsme schopni zastavit?“

Letošní ročník je v mnoha ohledech 
jiný. Jeho epicentrem tentokrát nebudou 
kina, ale virtuální platforma Jede svět 
online. Epidemie vlastně pomohla završit 
trend, který si festival od svého založení 
vytyčil: růst postupně do dalších a dalších 
měst po České republice. V prostředí 
internetu pro něj hranice fyzického 
prostoru zmizely a festival se tak koná 

poprvé v jednom termínu skutečně po 
celém Česku.

Jedno se ale nemění: Stále zůstáváme 
věrni dokumentárním filmům a stále 
chceme našemu publiku nabídnout silné 
lidskoprávní příběhy ze všech koutů naší 
planety. Pandemii navzdory přinášíme 
program s řadou dost možná nejsilnějších 
titulů v historii Jednoho světa. Naši víru 
v dokumentární filmy jsme neztratili. 
Naopak, o jejich schopnosti hýbat světem 
a měnit ho k lepšímu jsme přesvědčeni více, 
než jsme byli kdy předtím.

Další ročník celorepublikového Meziná-
rodního festivalu dokumentárních filmů 
Jeden svět, který pořádá organizace Člověk 
v tísni, se letos odehraje od 10. května 
do 6. června v celé republice. V Opavě je 
regionálním organizátorem 23. ročníku 
festivalu Opavská kulturní organizace 
(OKO). Dokumentární filmy tvůrců z celého 
světa diváky zavedou na nejrůznější místa 
planety.

„Letošní festival Jeden svět bude 
v mnoha ohledech specifický. Pokud se 
uvolní restrikce k omezení šíření nákazy 
a lidé se budou moci shromažďovat, 
proběhne na terase Obecního domu 

v Opavě, kde uvedeme vybrané snímky 
letošního festivalu s různorodou tema-
tikou. Z pestré nabídky už opavská komise 
vybrala pět snímků,“ sdělila Vladana Kašpar 
Fuchsová, koordinátorka festivalu.

Loňským mottem festivalu Jeden svět 
se stalo rčení „Až naprší a uschne,“ které 
reflektovalo projevy environmentální 
krize v kontextu krajiny a role člověka v ní. 
Letošní motto „Vypadáváš“ se inspiruje 
současnou dobou, kdy přesun do digitální-
ho světa zvýraznil společenské nerovnosti 
a člověk může často ze sítě i virtuálního 
života tak zvaně „vypadnout“.

„I když současná situace kultuře stále 
nepřeje, věříme, že bude příznivější a zá-
jemcům budeme moci v rámci festivalu 
nabídnout už off-line nejen zajímavé 
snímky, například australský dokument 
Ponor o potápění v hlubokých ledových 
vodách Islandu nebo dánský snímek Jak se 
staví hora o futuristické spalovně odpadu, 

ale také besedy se zajímavými hosty 
z našeho regionu,“ říká Marcela Mrózková 
Heříková, ředitelka Opavské kulturní 
organizace. Zaměření hostů festivalu pak 
bude korespondovat právě s vybranými 
snímky.

Připravena je však i online verze 
festivalu, která nabídne na sociálních sítích 
dokumentární snímky i doprovodnou 
aktivitu. „V současné době připravujeme 
aplikaci Tourstories ve které vytváříme 
lidskoprávní procházku s názvem Zapo-
menuté příběhy židovské Opavy. Ta zavede 
zájemce spolu s historickým výkladem tře-
ba do opavské synagogy, která byla vypále-
na během Křišťálové noci v roce 1938 nebo 
na židovský hřbitov v komplexu Městského 
hřbitova na Otické ulici,“ prozrazuje Simona 
Juchelková, koordinátorka festivalu.
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH

Opava, Obecní dům

Vypadáváš: 
Kdo vypadává 
z videokonferencí 
a kdo z běžného 
života?

OKO připravuje 
projekce festivalu 
Jeden svět

Chcete vědět víc?
Sledujte novinky a informace 
o filmech i festivalových hostech 
na www.jedensvet.cz.

Připojte se k nám na Facebooku,  
Twitteru a Instagramu.
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Ponor
Descent | Nays Baghai / Austrálie / 2021 / 
65 min.

Otužování působí blahodárně nejen na 
tělo, ale i na duši. Své o tom ví nizozemská 
potápěčka Kiki, které ponor do studených 
vod přinesl vysvobození z traumat minulosti 
a ukázal cestu k vědomějšímu prožívání.

Zahájení festivalu s ředitelkou OKO 
Marcelou Mrózkovou Heříkovou

Host: Petr Augusta, freediver

Moderuje: Marcela M. Heříková

Imádovo dětství
Imad‘s Childhood | Zahavi Sanjavi / Švédsko / 
2020 / 78 min.

Pětiletý Imád z Iráku strávil polovinu života 
v zajetí tzv. Islámského státu. Návrat k ro-
dině a běžnému životu je těžký pro něj i pro 
jeho okolí.

Hostka: Barbora Čechová, dětská 
psycholožka

Moderuje: Jiří Siostrzonek

24. 5. 2021 / 20:00 
terasa Obecního domu v Opavě

27. 5. 2021 / 20:00 
terasa Obecního domu v Opavě

25. 5. 2021 / 20:00 
terasa Obecního domu v Opavě

28. 5. 2021 / 20:00 
terasa Obecního domu v Opavě

26. 5. 2021 / 20:00 
terasa Obecního domu v Opavě

Zapáleny do psaní
Writing With Fire | Rintu Thomas, Sushmit 
Ghosh / Indie / 2021 / 93 min.

Dělat revoluci v kastovním indickém 
systému se jim nedaří, digitální revoluci 
ale zvládají na výbornou. Ženská redakce 
složená z příslušnic nejnižší kasty v čele 
s reportérkou Mírou už čtrnáct let bojuje 
v Indii za lidská práva.

Hostka: Petra Špornová, reportérka

Moderuje: Jiří Siostrzonek

Zákon lásky
The Law of Love | Barbora Chalupová / 
Česká republika / 2021 / 77 min.

Jedna věc je o rovnosti mluvit, druhá je ctít 
ji a zvednout pro ni ruku. Cesta za zlega-
lizováním rovnoprávného manželství všech 
lidí v Česku zatím není u konce.

Hostka: Emma Konečná, členka kolektivu 
Ostrava Pride

Moderuje: Michaela Němcová

Jak se staví hora
Making A Mountain | Rikke Selin Fokdal, 
Kaspar Astrup Schröder / Dánsko / 2020 / 
52 min.

V rovinaté Kodani se od roku 2019 tyčí hora. 
Lezou po ní horolezci. Sjezdují z ní lyžaři. 
A kouří se jí z komínů. Hora Amager je totiž 
futuristická spalovna odpadu.

Host: Michal Poláš, architekt

Moderuje: Zdeněk Frélich

Informace

VSTUPNÉ:

– na celý festival 240 korun
– na jednu projekci 80 korun
– lidé s průkazy ZTP či ZTP+P 50 % sleva
– studenti 30 % sleva na projekce pro 
 veřejnost

MÍSTA PROJEKCÍ:

Opavská kulturní organizace
Obecní dům, Ostrožná 46, Opava
terasa Obecního domu (2. patro)

V případě špatného počasí se akce 
přesouvá do Schösslerova salonku vedle 
terasy..


