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Bieloruský sen 

Belarusian dream  

Jekaterina Kibalčič / Rusko / 2011 / 55 min. / rusky / slovenské titulky  

Je príbehom mladého človeka z Minska, ktorý väčšinu svojho života prežil v krajine riadenej 

diktátorom. Na pozadí sfalšovaných volieb, brutálnych represií a vážnej ekonomickej krízy film 

približuje, ako stále viac ľudí v „najstabilnejšej“ postsovietskej krajine začína žiadať zmenu. Je to 

príbeh o tom, ako režim môže zničiť človeka, ale aj ako si človek vie nájsť svoju vlastnú slobodu v 

štáte, ktorý má nad ním absolútnu moc. Bieloruský sen je prvý nezávislý dokumentárny film, ktorý 

sleduje udalosti v Bielorusku po prezidentských voľbách v roku 2010. 

 

Krv v mobile 

Blod i mobilen 

Frank Piasecki Poulsen / Dánsko, Nemecko / 2010 / 82 min. / anglicky / české titulky 

  

Napadlo vám niekedy, že sa vo vašom mobile môžu skrývať vzácne minerály postriekané krvou obetí 

vojny v Demokratickej republike Kongo? A že každým zavolaním nepriamo podporujete najväčší 

vojnový konflikt od druhej svetovej vojny, ktorému za posledných pätnásť rokov padlo za obeť päť 

miliónov ľudí? Nie, to nie je žart, bez vzácnych minerálov, ktorých drvivá väčšina pochádza z 

ilegálnych baní v tejto zemi, by sa totiž váš mobil nezaobišiel. Dánsky režisér Frank Piasecki Poulsen 

svoje pátranie začína na Svetovom kongrese mobilných technológií v Barcelone. K vlastnému 

zdeseniu zisťuje, že mu žiaden z výrobcov nemôže zaručiť, že práve jeho mobily nemajú s 

neľútostnou vojnou o nálezisko minerálov v Demokratickej republike Kongo nič spoločného. Vypraví 

sa preto na miesto činu a po náročnej ceste sa dostáva do jednej z najväčších baní v regióne v 

konžskej Bisii. Detská práca, prostitúcia neplnoletých dievčat, smrť zavalením a prestrelky medzi 

členmi miestnych gangov sú tu každodennou realitou. Rovnako ako všadeprítomná korupcia v celej 

Demokratickej republike Kongo. 

 

 

Nedáme sa umlčať 

Zero Silence  

Jonny von Wallström, Javeria Rizvi Kabani, Alexandra Sandels / Švédsko / 2011 / 57 min. / české 

titulky  

V roku 2011 vyšli obyvatelia arabských krajín do ulíc bojovať za svoje práva. Tvorcovia snímky 

zaznamenali niekoľko príbehov mladých ľudí, ktorí už nedokázali ďalej mlčať. Film začína v Tunisku, 

kde plameň arabskej jari zapálil svojim protestným sebaupálením Mohammed Bouazizi. Aktívna 

účastníčka tuniských demonštrácií Lilia spomína na krvavé strety s políciou a ako najväčší prínos 

revolúcie označuje to, že sa ľudia dnes už neboja slobodne sa vyjadrovať. Priebehom „twitterovej 

revolúcie“ v Egypte sprevádzajú tri známe egyptské tváre, bloger Wael, fotograf Hossám a novinár 

Imrán. Zdôrazňujú rolu, ktorú zohrali nové médiá. Po protestoch v Tunisku a Egypte vyšli ľudia do ulíc 

tiež v Libanone. Študentka Saja či mladá spisovateľka Rebecca pripomínajú, že v ich krajine 

demonštranti od svojej vlády požadovali predovšetkým ukončenie dlhotrvajúcich náboženských sporov 

medzi kresťanmi a moslimami. Snímka dokončená v lete 2011 ponúka ucelený pohľad na priebeh 



revolúcií v troch rôznych krajinách a ukazuje až prekvapivo veľké množstvo zhodných rysov medzi 

jednotlivými protestmi. 

 

 

Spravodlivosť pre Sergeja 

 Justice for Sergei 

Hans Hermans, Martin Maat / Holandsko / 2011 / 62 min. / rusky / české titulky 

 

Súčasné Rusko čelí mnohým problémom. Jedným z nich je korupcia, ktorá sa ako mor šíri naprieč 

štátnou správou a úradmi. Aj napriek tomu sa stále nájde množstvo ľudí, ktorým nie je otrasná situácia 

ľahostajná. Medzi takých občanov patril daňový právnik Sergej Magnitskij. Pri svojej práci odhalil 

najväčší daňový únik v histórii Ruska. Keď celú vec nahlásil na príslušných úradoch, čakala ho 

prekvapivá reakcia. Namiesto vyšetrovania daňového úniku bol prevezený do nápravného zariadenia, 

v ktorom v novembri 2009 vo veľkých bolestiach zomrel. Investigatívny dokument rok po jeho smrti 

skladá z výpovedí spolupracovníkov, priateľov, rodiny a aktivistov šokujúci príbeh muža, ktorý zaplatil 

najvyššiu cenu za to, že chcel upozorniť na nespravodlivosť, ktorá sa v jeho vlasti deje. Napriek tomu 

že všetky dôkazy svedčia tomu, že bol po celý rok vystavený týraniu a išlo tak o „pomalú vraždu", ako 

prípad nazvali zahraničné médiá, ruským úradom sa žiadneho vinníka odhaliť nepodarilo.  

 

  

 

  

 

 


