
Program regionálneho festivalu JEDEN SVET v Leviciach  

(začiatok vždy o 18:00) 

 

17. 1. Nedáme sa umlčať (Zero Silence/Švédsko/2011/57 min.) 

Arabská jar očami odvážnych mladých ľudí z Egypta, Tuniska a Libanonu. 

 

19. 1. Kto zabil Natašu? (Who Killed Natasha?/VB, F, RU/2011/64 min.) 

Strhujúci investigatívny dokument o umlčovaní disidentov, novinárov a ľudskoprávnych aktivistov v 

súčasnom Rusku a Čečensku. 

 

20. 1.   Prenášač (The Carrier/USA/2011/88 min.) 

Intímny príbeh mladej Mutiny zo Zambie je zároveň výpoveďou o súčasnej Afrike - polygamia, strašiak 

AIDS, bieda, strach o budúcnosť, stratené sny. 

 Moja Afrika (T. Prištiak). Čierny kontinent očami nádejného dokumentaristu z Levíc. 

 

22. 1.  Nový svet (The New World/EST/2011/59 min.) 

Občianski aktivisti v hlavnom meste Estónska svojou nápaditou kampaňou bojujú proti nadvláde 

automobilovej dopravy za zdravší a bezpečnejší životný priestor pre mestského človeka. 

 

23. 1. Posledný európsky diktátor (Europe’s Last Dictator/VB/2012/55 min.) 

Zmanipulované voľby, brutálne potlačenie demonštrácií, únosy, mučenie, štátom objednané vraždy. 

Vitajte v Bielorusku pod vládou Alexandra Lukašenka! 

 

25. 1.  Drahý Mandela (Dear Mandela/JAR/2011/90 min.) 

Nelson Mandela, prvý čierny prezident Juhoafrickej republiky, symbol boja proti rasizmu a apartheidu, 

je sklamaním pre občanov, ktorým kedysi sľúbil dôstojnejší život namiesto chatrčí.   

 

26. 1.   Chceme spravodlivosť (Invoking Justice/India/2011/86 min.) 

Skupina odvážnych moslimských žien, konfrontovaných s každodenným násilím v rodinách, sa 

rozhodla postaviť nespravodlivému súdnemu systému založenom na náboženských predsudkoch. 

 

27. 1. K svetlu (To the Light/Čína, USA/2011/69 min.) 

Až 20 000 mŕtvych baníkov ročne - aj to je krutá daň za súčasný ekonomický zázrak v Číne. Muži vo 

filme opisujú otrasné podmienky, ktoré znášajú pri ťažbe uhlia, poháňajúceho čínsky priemysel. 

 

29. 1. Keď sa rúbe les (If a Tree Falls/USA/2011/85 min.) 

Film, nominovaný na Oscara, o radikálnych ekoaktivistoch z hnutia Earth Liberation Front.                   

 V zelenom chráme (J. Verčimák). Pohľad na lesný ekosystém očami mladého lesníka, 

misionára a trampa v jednej osobe. 
 

30. 1. El Medico (El Medico - The Cubaton Story/SWE, FIN, HU, Kuba/2011/85 min.) 

Mladý kubánsky lekár sa upísal hudobnému šialenstvu zvanému reggaeton a stal sa idolom tínedžerov. 

Cestou za slávou však naráža na nepochopenie rodiny, štátnych úradov, mašinérie šoubiznisu.  

 

31. 1. Nedáme sa umlčať – projekcia pre stredné školy (dopoludnia) 
 

Diskusia po každom filme.    Tešíme sa na Vás!               

       ICM Levice, MC Kontakt 


