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Mezinárodní filmový festival Jeden svět se
věnuje dokumentárním filmům s problematikou
lidských práv. Od svého vzniku v roce 1999 je
jednou z aktivit obecně prospěšné společnosti
Člověk v tísni. Patří k nejvýznamnějším
festivalům tohoto druhu v Evropě a v roce 2007
získal čestné uznání UNESCO za výchovu k
lidským právům. Od roku 2011 probíhá
regionální část festivalu pravidelně rovněž
v Českém Krumlově. Letos tato významná
kulturní událost zavítá do našeho města již
pošesté.
Jednotlivé ročníky se snaží upozornit na nosná témata v oblasti lidských práv, která hýbou
naší dobou. V minulosti se Jeden svět zaměřil kupříkladu na problematiku (ne)snášenlivosti
mezi lidmi, význam práce pro člověka či stinné stránky společenské pasivity a pohodlného
nevědomí.
Letošní slogan „Hledání domova“ odkazuje nejen ke geopolitickým problémům dnešního
světa, ale i k hledání identity společného domova. Kromě pohledu na nejrůznější aspekty
migrace filmy nabídnou především příležitost k zamyšlení, co pro nás znamená domov, který
často bereme jako samozřejmost a začneme mu věnovat pozornost, až když o něj přicházíme.
MFF Jeden svět proběhne v Českém Krumlově od
17. do 19. března v Městském divadle. Nově se
zaměří na oblasti, které se v minulých ročnících
neobjevovaly – pečující roboty pro osamělé staré
lidi,
osamělost
jedince
v individualistické
společnosti na příkladu švédského modelu,
muslimské sektářství v Pákistánu, střet příznivců
bicyklu se světem aut či mrazivý pohled do života
v Severní Koreji. Projekce budou jako obvykle
doplněny o debaty se zajímavými hosty. Abychom
vyšli vstříc zahraničním návštěvníkům města, plánujeme letos promítnout všechny filmy též
s anglickými titulky. Přesný filmový program veřejných projekcí najdete na webu CPDM,
o.p.s. Č. Krumlov v sekci „Festival Jeden svět“
(http://www.cpdm.cz/index.php?page=page&kid=295)

Součástí festivalu jsou školní projekce, které se uskuteční v třetím březnovém týdnu od
pondělí do pátku v CPDM, o. p. s. (klub Bouda), v Městském divadle a v přednáškovém sále
gymnázia. Pedagogové mohou vybírat z nabídky Jeden svět dětem a Jeden svět studentům,
kde jsou filmy uspořádány podle věkových kategorií. Po projekcích vždy následuje
moderovaná debata s mladými diváky.
Festivalové dny v Krumlově zahájíme v pátek 11. března benefičním koncertem pro Jeden
svět v klubu Fabrička, vystoupí písničkář Xavier Baumaxa a perkusivní kytarista Tomáš J
Holý.
Zlatým hřebem doprovodného programu bude teoretický seminář „Jak číst film“ s režisérem
Bohdanem Bláhovcem v sobotu 19. 3. od 13:00 v divadelním klubu Ántré. Seminář obsahuje
úvod do dokumentárního filmu, základní režijní přístupy k dokumentárnímu filmu na základě
konkrétních ukázek z celosvětové dokumentární tvorby.
Spolupořadateli regionálního festivalu v Českém Krumlově jsou Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s., Gymnázium Český Krumlov a Člověk v tísni, o.p.s. za významné pomoci
Městského divadla, o.p.s. v Českém Krumlově a Českokrumlovského rozvojového fondu,
s.r.o.
Záštitu nad festivalem převzali již tradičně starosta města Dalibor Carda a senátor Tomáš
Jirsa.
Podporovateli a partnery festivalu v Českém Krumlově jsou: město Český Krumlov,
Jihočeský kraj, MŠMT ČR, E.ON Česká republika, s.r.o., ČEVAK, a.s., Vlašský dvůr, s.r.o.,
WIP Reklama, s.r.o. , hudební klub Fabrička a divadelní kavárna Ántré.
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