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DDAARRWWIINNOOVVAA  NNOOČČNNÍÍ  MMŮŮRRAA  
dokumentární film Huberta Saupera 

 
Děsivé svědectví o krutých dopadech globalizace na lidi žijící v okolí Viktoriina jezera. 

 
 

Darwin’s Nightmare/ Rakousko,Belgie,Francie 2004/ 107 min/ dokument/ color/ 
/dolby SRD+azurová zvuková stopa/anglicky, rusky, swahilsky+české titulky/ 15+/  
www.darwinsnightmare.com, fotografie ke stažení na: www.artcam.cz/press 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Scénář a režie: Hubert Sauper 
Umělecká spolupráce: Sandor Rieder, Nick 
Flynn 
Kamera: Hubert Sauper 
Zvuk: Cosmas Antoniadis 
Střih: Denise Vindevogel 
Střih zvuku: Veronika Hlawatsch 
Produkce: Edouard Mauriat, Antonin 
Svoboda, Martin Gschlacht, Barbara Albert, 
Hubert Toint, Hubert Sauper 

 

Hubert Sauper je všestranným filmařem (scénárista, kameraman, režisér, ale také příležitostný herec), 
působí také jako pedagog na filmových školách v Evropě i USA. Jeho tvorba obsahuje jak hrané filmy, 
tak dokumenty, které získaly řadu mezinárodních filmových cen. Velký úspěch slavil se svým 
dokumentárním filmem Kisanganský deník, který odhaluje drastické osudy skupiny 80 000 rwandských 
uprchlíků (Hutů), jež jsou nalezeni v Zairu po skončení rwandské občanské války.                                                          
 

Dokument Darwinova noční můra 
ukazuje dopad globalizace 
hospodářských trhů na domorodé 
africké obyvatelstvo. Zvláštní druh 
dravé ryby, nilský okoun, byl kdysi 
v 60. letech zkušebně vypuštěn do 
Viktoriina jezera. Z vědeckého 
experimentu se stala biologická 
katastrofa: okoun se přemnožil a 
vyhubil ostatní druhy ryb žijících 
v tamních vodách. Okouni zaujali 
evropské obchodníky a stali se 
výnosným předmětem podnikání.  
Zatímco letadla z Afriky vozí do 
Evropské unie rybí maso prvotřídní 
kvality, domorodí Afričané žijí ze 
zkažených zbytků, trpí hlady a umírají 
na podvýživu. Co přiváží letadla 
z Evropy? „Nic, jsou prázdné,“ říkají 
místní. Piloti, kteří řídí tyto velké 
dopravní iljušiny ale vědí, co mají na 
palubě. Jsou to zbraně na podporu 
krutých občanských válek.  

Premiéra 9. března 2006 
 

Film bude zahajovat festival Jeden svět 
byl také uveden v rámci MFF KV a MFDF Jihlava 

 

Ocenění a nominace 
nominace na Oscara za nejlepší dokument 
Nejlepší dokument – European Film Awards,  
Velká cena pro nejlepší film – Mezinárodní 
filmový festival v Kodani, Velká cena poroty – 
Festival Premiers Plans, Angers, Nejlepší film 
– Festival dokumentárních filmů Chicago, 
Zvláštní cena poroty – Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů Jihlava a další… 

 


