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MFF Jeden svět 2016 Český
Krumlov:
Veřejné projekce začínají již ve
čtvrtek !!!
Tisková zpráva CPDM, o.p.s. Český Krumlov ze dne 15. března 2016
Autorka textu: Václava Šnkohousová, koordinátorka festivalu Jeden svět v Českém Krumlově

Šestý ročník festivalu bude slavnostně zahájen
v českokrumlovském Městském divadle ve
čtvrtek 17. března v 17:00 filmem Můj džihád
(Mark De Visscher, Belgie, 2015, 52min.) o
pozitivním působení charizmatického imáma
Sulyamana, který se v Belgii snaží svými
aktivitami zabránit radikalizaci muslimské
mládeže.
Za sebou máme benefiční koncert Xaviera
Baumaxy a Tomáše J. Holého, na který minulý
pátek do klubu Fabrička dorazila více než stovka
návštěvníků.
V tuto chvíli běží školní projekce. V případě mladších školáků se tradičně zaměřují na
rozvíjení empatie s dětmi, které čelí různým nepřízním osudu, nebo se snaží aktivními
občanskými postoji změnit společnost, ve které žijí. Starším žákům a středoškolákům nabízí
možnost prozkoumat zblízka některé palčivé otázky současnosti. V Boudě, sále gymnázia a
v divadle letos přivítáme na školních projekcích rekordních 44 tříd.
Večerní čtvrteční projekce filmu Mezi věřícími přináší ucelený vhled do současného
Pákistánu, v němž jsou ti nejchudší nuceni posílat své děti do Červené mešity, která mezi nimi
šíří radikální islám a podporuje sektářství. Hostem debaty bude senátor Tomáš Jirsa.
Pátek přinese hned tři snímky – Pečovatelka Alice nastíní budoucnost robotiky v péči o staré
a osamělé lidi. Dokument Kola versus auta sleduje nelehký boj cyklistů o prostor v ulicích
města, kterým dominují auta. Svým komentářem film doplní novinář a aktivista Martin
Kontra. Páteční večer zakončí nový časosběrný snímek Heleny Třeštíkové Mallory, v debatě
se představí protagonista filmu Mallory. Film získal cenu za nejlepší dokument na
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

V sobotu popoledni začneme v divadelní kavárně Ántré workshopem režiséra Bohdana
Bláhovce „Jak číst film“ a navážeme dvěma projekcemi. Mrazivý snímek V paprscích
slunce přinese dosud nevídané svědectví o životě v Severní Koreji a bude doplněn osobními
zkušenostmi koreanisty Jaromíra Chlady. Privilegované postavení závěrečného snímku
festivalu si letos vysloužila filmová esej Švédská teorie lásky, k níž se po skypu vyjádří a
dotazy z publika zodpoví režisér Erik Gandini. Film měl na pražském festivalu obrovský
úspěch, organizátoři byli nuceni přidávat další projekce, aby uspokojili zájem publika.
Podrobnosti k filmům i doprovodnému programu mohou diváci nalézt na webu CPDM Český
Krumlov http://www.cpdm.cz/index.php?page=page&kid=219 a na centrálním webu
Jednoho světa www.jedensvet.cz/2016/cesky-krumlov
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 dále 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., Tiskárna Černý, s.r.o., hudební klub Fabrička, divadelní kavárna Ántré,
Krumlov House a půjčovna lodí a raftů Maleček.
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