Program Festiwalu ŚWIAT NA TALERZU
Bielsko-Biała 16-17 XI 2012
Miejsce: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, www.galeriabielska.pl
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!

PIĄTEK 16 XI 2012
WARSZTATY
16.00 „Wszystko co warto wiedzieć o Sprawiedliwym Handlu/Fair Trade”
Prowadzenie: Michał Wolny (Towarzystwo dla Natury i Człowieka)
Sprawiedliwy Handel/Fair Trade to międzynarodowy ruch społeczny zrzeszający konsumentów,
organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz spółdzielnie drobnych producentów. Jego celem jest
wsparcie zrównoważonego rozwoju ubogich społeczności wiejskich w krajach globalnego Południa.
Dowiedz się, jakie są plusy i minusy Sprawiedliwego Handlu oraz jak możemy przyczyniać się do jego
promowania i rozwoju.

POKAZY FILMÓW DOKUMENTALNYCH I DYSKUSJA
17.30 „Ciemna strona agropaliw” (À Sombra de um Delírio Verde), Argentyna, Belgia,
Brazylia 2011, reż. An Baccaert, Cristiano Navarro i Nicolas Muñoz, 29 min.
O dramatycznych konsekwencjach ekspansji upraw trzciny cukrowej do produkcji agropaliw dla rdzennej
ludności w zachodniej Brazylii.

18.00 „Głód” (Hunger), Niemcy 2010, reż. Karin Steinberger i Marcus Vetter, 89 min.
O zmaganiach w różnych częściach świata z jednym z najpoważniejszych problemów społecznych,
gospodarczych i politycznych naszych czasów. Film nominowany m.in. do nagrody Adolfa Grimme.

19.30 „Wpływ zmian klimatu na sytuację żywnościową na świecie”
Dyskusja z udziałem dr. hab. prof. UŚ Piotra Skubały (Katedra Ekologii Uniwersytetu Śląskiego)
i Agnieszki Grzybek (Zieloni 2004). Prowadzenie: Jacek Bożek (Klub Gaja)
20.30 „Era dobrego życia” (La era del buen vivir), Belgia 2011, reż. Aline Dehasse, Jeroen
Verhoeven i Loïc Dehasse, 52 min.
O współczesnych Majach w Gwatemali, którzy w obliczu wyzwań i zagrożeń dzisiejszego świata realizują
własną koncepcję rozwoju, daleką od rozwiązań narzucanych im przez Zachód.

SOBOTA 17 XI 2012
POKAZY FILMÓW DOKUMENTALNYCH I DYSKUSJA
16.00 Blok 2 filmów:

„Piekielne połowy” (Une pêche d’enfer), Belgia 2006, reż. Vincent Bruno, 23 min.
O konsekwencjach nadmiernej eksploatacji morskich zasobów państw afrykańskich przez kraje bogate.
Film nagrodzony m.in. na festiwalach w Palm Springs i Limoges.

„Czyste życie?” (Pura Vida?), Szkocja 2006, reż. Jan Nimmo, 29 min.
O tragicznych skutkach środowiskowych i społecznych stosowania agrochemikaliów na plantacjach
ananasów i bananów w Kostaryce. Dokument nagrodzony m.in. na Festiwalu Filmowym CINESTRAT.

17.00 Blok 3 filmów:

„Jem, więc jestem” (Je mange donc je suis), Belgia 2009, reż. Vincent Bruno, 26 min.
O tym, dlaczego blisko 80% ludzi cierpiących głód na świecie to rolnicy, czyli osoby, które powinny żywić
świat, i co należy zrobić, aby zmienić ich sytuację.

„Argentyna: soja głodu” (Argentine, le soja de la faim), Francja 2005, reż. Marie-Monique
Robin, 23 min.
O społecznych i środowiskowych konsekwencjach upraw genetycznie modyfikowanej soi w Argentynie.
Reportaż autorki słynnego „Świata według Monsanto”.

„Świński interes” (Pig Bussines), Wlk. Brytania 2009, reż. Tracy Worcester, 10 min.
O dramatycznych efektach przemysłowej hodowli zwierząt dla ludzi i środowiska.

18.00 „Wpływ przemysłowej hodowli zwierząt na sytuację żywnościową i stan

środowiska na świecie”
Dyskusja z udziałem Marka Nowaka (Inspekcja Handlowa Katowice) i Jacka Bożka (Klub Gaja).
Prowadzenie: Emilia Ślimko (Polska Zielona Sieć)
19.00 „Planeta na sprzedaż” (Planet for Sale), Francja 2010, reż. Alexis Marant, 54 min.
O zjawisku zawłaszczania ziem uprawnych na świecie i katastrofalnych skutkach, jakie może mieć
dla drobnych rolników i krajów globalnego Południa. Film nominowany m.in. do nagrody Prix Europa.

IMPREZA KOŃCZĄCA FESTIWAL
20.00 Kuchnia Społeczna / Prezentacja bielskiego kolektywu „Food not Bombs”
Uczestników Festiwalu zapraszamy do przyniesienia przygotowanych przez siebie
wegetariańskich potraw. Każdy będzie mógł opowiedzieć coś o swoich daniach, wymienić się
przepisami i porozmawiać przy wspólnym posiłku. Wieczór poprowadzi bielski kolektyw „Food
not Bombs” zrzeszający osoby gotujące i rozdające posiłki dla potrzebujących.
21.00 Afterparty w rytmach afrobeat i reggae

W czasie trwania Festiwalu prezentacja wystawy
o współczesnych wyzwaniach związanych z żywnością

Organizatorzy Festiwalu ŚWIAT NA TALERZU:

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Klub Gaja

Partnerzy:

Galeria Bielska BWA, Francuski Komitet na rzecz Solidarności Międzynarodowej,
Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Food Not Bombs Bielsko-Biała

Patronat:

Organic, Vege, e!stilo

Finansowanie:

Festiwal jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
oraz Fondation de France.

Więcej informacji o Festiwalu ŚWIAT NA TALERZU i kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT na stronie:
www.globalnepoludnie.pl/wyzywic-swiat

