
ČTVRTEK 8. 10. 

PÁTEK 9. 10. 

SOBOTA 10. 10. 

INFO 

15.00
ZBYTKOVÉ ŽENY

• Shosh Shlam, Hilla Medalia
Izrael / 2019 / 84 min. 
Neprovdané ženy okolo třicítky jsou v Číně 
označovány jako zbytkové. Dokud si nenajdou 
manžela, čelí nejen otevřenému pohrdání 
čínské vlády, ale také tíživému odsuzování 
společnosti i nejbližších příbuzných.

17.00
PRO SAMU

• Waad Al-Kateab, Edward Watts
Velká Británie, USA, Sýrie / 2019 / 95 min. 
Syrské město Aleppo se po letech obléhání 
proměnilo v město duchů. Odehrává se v něm 
dramatický příběh filmařky, která zachycuje 
průběh nekončícího konfliktu jako svědectví 
pro svou čerstvě narozenou dceru Samu.

17.00
ZTRACENÝ DOMOV

• Juraj Mravec
Slovensko / 2019 / 75 min. 
Dva jezídi přežili genocidu pod horou Sindžár 
na hranici Iráku a Sýrie. Dva slovenští 
zdravotníci v bitvě o Mosul po boku irácké 
armády zachraňují lidské životy. První dva touží
odejít do bezpečí Evropy, druzí dva opouští 
své bezpečné domovy v Evropě a dobrovolně 
odjíždí do války s Islámským státem.

17.00
MĚSTO PLNÉ SMOGU

• Meng Han
Čína, Nizozemsko, Jižní Korea / 2019 / 89 min. 
Čína vyhlásila válku smogu. Hodlá bránit modré 
nebe. Ve městě Lang-fang poblíž Pekingu se 
schyluje k důležité bitvě. Smog škodí zdraví 
občanů i obrazu komunistické strany. Ředitel 
místního úřadu na ochranu ovzduší Li řeší 
těžko zvládnutelný problém – má zlepšit 
kvalitu ovzduší a přitom neohrozit ekonomiku. 

21.00
ČÍNSKÝ UMĚLEC V EXILU

• Danny Ben-Moshe 
Austrálie, Čína, FR, USA / 2019 / 60 min.
Anonymní čínský umělec Badiucaa bojuje proti 
totalitnímu státu a všemocnému režimu. Jeho 
působištěm jsou sociální sítě a ulice Austrálie, 
kam uprchl. Kresby kritické k čínské vládě se 
díky jeho fanouškům šíří po celém světě. 
Aby mohl mít hlas, nemá disident na veřejnosti 
občanské jméno ani tvář. 

21.00
PANÍ F

• Chris van der Vorm 
Nizozemsko, Nigérie / 2019 / 78 min.
V Nigérii nejsou ženy součástí veřejného života. 
Nigerijské ženy se bojí mluvit, sdružovat, 
vyjadřovat své bolesti a žít své sny. Aktivistka 
známá jako Paní F pořádá semináře a veřejná 
vystoupení, na nichž si ženy před svou 
komunitou snaží získat potřebný respekt. 

19.00
KOLEKTIV

• Alexander Nanau 
Rumunsko, Lucembursko / 2019 / 109 min.
Během koncertu 30. října 2015 v klubu Colectiv 
v Bukurešti vypukne požár. Přijde o život 
64 lidí. Více než polovina obětí ale zemře až 
v nemocnicích. Investigativní reportéři zjistí, 
že mnozí pacienti podlehli infekci způsobené 
bakteriemi... a tím začnou rozkrývat spletité 
korupční a klientelistické sítě, které obestírají 
celé rumunské zdravotnictví.

19.00
ZEMĚ MEDU

• Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska 
Makedonie / 2019 / 85 min.
Atidže žije se svou matkou v místě bývalé horské 
vesnice v Severní Makedonii. Díky včelaření 
si zajišťuje skromnou obživu, z okolní přírody 
se nikdy nesnaží získat víc, než potřebuje. Její 
život se změní v momentě, kdy se na sousední 
pozemek nastěhuje rodina, která v jejích 
včelařských schopnostech vidí potenciál pro 
vlastní obohacení.

13.00
AUTOPORTRÉT

• M. Olin, K. Høgseth, E. Wallin
Norsko / 2020 / 80 min.
Drobná osmadvacetiletá dívka bojující s anorexií 
fyzicky nikdy neprošla pubertou. Přestala jíst, 
když jí bylo deset let. Od té doby nemoc zcela 
ochromila nejen její tělo, ale i myšlenky. Radost 
ze života se u ní probudila až s novou vášní, 
portrétní fotografií.

Pořadatel

Vstupenky

Rezervace

Vstupné

Člověk v tísni, o. p. s., 
ve spolupráci s nezávislým 
uskupením Jeden svět 
Pardubice a Divadlem 29 

K zakoupení na pokladně 
Divadla 29 (během festivalu 
je pokladna otevřená vždy 
hodinu před projekcí)

vstupenky@divadlo29.cz

80 Kč / 1 film

www.jedensvet.cz/2020/pardubice
facebook @jedensvetpardubice
instagram @jedensvet_pce

Pardubický festival Jeden svět 2020 
se uskutečňuje za finanční podpory 
statutárního města Pardubice.
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