
10 filmov, 3 mesiace a 20 dní
Jeseň v slovenských kinách a filmových kluboch už pravidelne

patrí najväčšej nekomerčnej filmovej prehliadke Projekt 100. Tá od
roku 1995 každoročne prináša desať filmov zo zlatého fondu svetovej
kinematografie a nové snímky, ktoré získali ocenenia na prestížnych
medzinárodných filmových festivaloch. Tohtoročná prehliadka Pro-
jekt 100 – 2008 sa koná po štrnástykrát v termíne od 11. septembra
do 31. decembra 2008 v 37 filmových kluboch v 31 slovenských mes-
tách. Organizujú ju Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK),
Slovenský filmový ústav a Asociácia českých filmových klubov s fi-
nančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a prog-
ramu Európskej únie MEDIA. V tohtoročnej ponuke si diváci môžu
vybrať z filmovej klasiky, ku ktorej nepochybne patrí zásadné dielo
filmového expresionizmu Kabinet doktora Caligariho (r. Robert Wiene,
Nemecko, 1920), či významné diela 70. rokov minulého storočia –
v USA nakrútený film nedávno zosnulého talianskeho režiséra Mi-
chelangela Antonioniho o strete rôznych generácií a životných hod-
nôt Zabriskie Point (1970), satirické podobenstvo so surrealistickými
prvkami ocenené Oscarom za najlepší cudzojazyčný film Skrytý pôvab
buržoázie (r. Luis Bun~uel, Francúzsko / Taliansko / Španielsko, 1972)
uvádzané spoločne s provokatívnym režisérovým debutom Andalúz-
sky pes (Francúzsko, 1928), ku ktorému napísal scenár spoločne s ma-
liarom Salvadorom Dalím a symbolický film spisovateľa, výtvarní-
ka, herca, divadelníka a filmára Alejandra Jodorowského Svätá hora
(Mexiko / USA, 1973), ktorý je po prvý raz uvádzaný v zodpovedajúcej
obrazovej kvalite a s adekvátnou hudbou. K významnej tvorbe 70. ro-
kov nepochybne patrí i tohtoročný slovenský zástupca – jedno z naj-
úspešnejších a najoceňovanejších diel slovenskej kinematografie,
snímka Obrazy starého sveta Dušana Hanáka (Československo, 1972),
ktoré ako predfilm dopĺňa režisérov krátkometrážny titul Prišiel
k nám Old Shatterhand z roku 1966.

Na úspechy iránskej kinematografie 90. rokov nadviazal bývalý
asistent Abbása Kiarostamího Bahman Ghobadi príbehom zo života
na iracko-tureckej hranici v čase spojeneckej invázie proti režimu
Saddáma Husajna Korytnačky môžu lietať (Irak / Irán, 2004) oceneným
Zlatou mušľou na MFF San Sebastian. Sedem rokov po úspešnom fil-
me Piesne z druhého poschodia – ktorý režisér Roy Andersson uviedol
osobne na MFF Bratislava 2000 a o dva roky neskôr bol zaradený do
Projektu 100 – dokončil jeden z najvýznamnejších svetových režisé-
rov svoje ďalšie dielo. Film Ty, ktorý žiješ (Švédsko / SRN / Francúzsko /
Dánsko / Nórsko / Japonsko, 2007) je tragikomickým výskumom me-
dziľudských vzťahov a vo Švédsku ho vlani vybrali ako národného
kandidáta na Oscara za najlepší cudzojazyčný film.

Program českej časti Projektu 100, ktorá sa skončila 31. mája, sa
líšil od slovenskej v troch tituloch. „Film Námestie Spasiteľa Krzyszto-
fa Krauzeho sme vymenili za iný poľský film Katyň svetoznámeho
režiséra Andrzeja Wajdu, ktorého sme už v Bratislave privítali na
Febiofeste v roku 2005. Film sa bude hrať na otvorení Projektu 100.
Pri ďalších dvoch tituloch bola situácia podobná ako vlani. Pre filmy
Aguirre, hnev Boží Wernera Herzoga a Nový svet Terrenca Malicka boli
práva len pre Českú republiku, a preto sme ich nahradili filmami
Skafander a motýľ Juliana Schnabela, ktorý získal Cenu za réžiu v Can-
nes, a vlaňajším víťazom canneského festivalu 4 mesiace, 3 týždne
a 2 dni Cristiana Mungia,“ povedal predseda ASFK Peter Dubecký.

Za štrnásť rokov svojej existencie uviedol Projekt 100 do distribú-
cie vyše 140 celovečerných filmov a pásmo animovaných krátkomet-
rážnych snímok. Tie videlo v Čechách a na Slovensku už 888 943 di-
vákov a tohtoročný program má všetky predpokady na to, aby na
konci roku ich počet prekročil hranicu 900 tisíc.

Film.sk 9/2007 – Zvláštne vydanie Projekt 100 – 2008

Už po šiesty raz spoločne s mesač-
níkom Film.sk, ktorý vydáva Slo-
venský filmový ústav, vychádza
v septembri aj Zvláštne vydanie
k prehliadke Projekt 100. Nájdete
v ňom rozhovor s predsedom Aso-
ciácie slovenských filmových klu-
bov Petrom Dubeckým, štatistiku
Projektu 100 od roku 1995, recenzie
od renomovaných autorov (Oliver
Bakoš, Pavel Branko, Martin Ciel,
Eva Filová, František Gyárfáš,Viera
Langerová,Albert Marenčin, Kata-
rína Mišíková, Juraj Mojžiš, Mar-
tin Šmatlák), filmografie režisérov,
výrobné údaje k jednotlivým ti-
tulom a kompletný program pre-
hliadky. Nechýba ani súpis všet-
kých filmov, ktoré Projekt 100 za
svoju doterajšiu existenciu prinie-
sol do českých a slovenských kín.
To všetko v praktickom formáte,
takže ho môžete mať kedykoľvek
pri sebe. V kompletnej verzii ho
nájdete aj na www.filmsk.sk.

Rumunského režiséra
a producenta Cristiana
Mungia preslávil jeho 
film 4 mesiace, 3 týždne
a 2 dni, ktorý sa stal
najlepším európskym
filmom roku 2007.
A na 60. ročníku MFF
Cannes získal najvyššie
ocenenie, Zlatú palmu.
Využili sme režisérovu
návštevu MFF Art Film
Trenčianske Teplice,
kde bol predsedom
poroty a uviedol svoj 
film a požiadali sme 
ho, aby nám priblížil 
pozadie vzniku svojej
psychologickej drámy
o nelegálnych potratoch
z obdobia komunistického
Rumunska.

Vaším debutom bola ko-
média Západ. Nasledujúci
film 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
je od komediálneho žánru
dosť vzdialený. Čím vám
bola blízka téma ilegálnych
potratov?

Nezačal som tým, že by som
si zvolil tému filmu. Chcel
som rozprávať príbeh o obdo-
bí, keď som mal dvadsať ro-
kov, o mojej mladosti v ére ko-
munizmu. Chcel som sa však
vyhnúť klišé a nerozprávať
o tejto dobe priamo. S mojím
prvým filmom som často ces-
toval po festivaloch a rozprá-
val som sa s mnohými ľuďmi
v mojom veku. Zistil som, že
by veľmi chceli vidieť na plát-
ne film o našej generácii. Začal
som rozmýšľať nad tým, aké
prepojenie s tou dobou by som
mohol nájsť. Spomenul som si
na príbeh o potratoch a uve-
domil som si, že veľmi výstiž-
ne hovorí o vtedajšom živote.
Zákaz potratov bol jeden z naj-
výraznejších a najnegatívnej-
ších činov, aké komunistický
režim vykonal. A práve on je
príznačný pre obdobie, v kto-
rom sme žili. Narodil som sa

v roku 1968 a som priamym ná-
sledkom zákazu potratov v Ru-
munsku.

Akým spôsobom vznikal
scenár k filmu 4 mesiace, 3 týždne
a 2 dni?

Písanie scenára nie je ťažké,
ťažšie je nájsť samotnú tému.
Neverím, že je možné začať film
tým, že si nájdem jeho tému. Ni-
kdy som si nepovedal: „chcem
spraviť film o potratoch“. To by bo-
lo hlúpe. Nechcem vedieť, o čom
bude môj film, keď ho začínam
pripravovať. Som rád, keď náj-
dem tému, ktorá je komplexná
a závažná a chcem ju vyrozprá-
vať bez akýchkoľvek komentá-
rov. Potom bude mať príbeh od-
lišný význam pre každého, kto si
ho pozrie. Keď pripravujem film,
najprv si na papier napíšem, aký
druh filmu chcem nakrútiť. To
mi pomôže spoznať môj príbeh,
keď naň narazím. Na ulici som
náhodne stretol ženu, ktorá mi

pred pätnástimi rokmi opisovala
svoj životný osud. Bolo to pre
mňa znamenie, že ide o moju té-
mu. Keď sme sa opäť stretli a po-
rozprávali, predstavil som si prí-
beh, ktorý sa odohráva v prie-
behu 24 hodín, vystihuje dobu
a vystupuje v ňom ženská hrdin-
ka. Presne to som potreboval. Od
tohto momentu to už bolo ľahké.
Za jeden deň som si film načrtol
a do mesiaca som mal hotový
scenár. Počas celého nakrúcania
som upravoval dialógy – chcel
som si byť istý, že v nich neosta-
lo nič zo mňa.

Je tento film súčasťou väč-
šieho projektu?

V istom zmysle áno. Napláno-
vaných je ešte šesť krátkych fil-
mov, ktoré budú rozdelené do
dvoch celovečerných filmov. Spo-
ločne majú z rôznych uhlov vy-
kresliť obraz rumunskej spoloč-
nosti v dobe komunizmu. Zvolili
sme šesť najznámejších prí-

behov z mestského prostredia
z tohto obdobia, ktoré kolovali
medzi ľuďmi a každý ich poznal.
Na základe toho sme začali písať
scenár a tvoriť portrét posled-
ných pätnástich rokov komunis-
tickej spoločnosti. Dúfam, že do
konca roka bude scenár hotový.

Aké boli reakcie domáceho
publika na váš film 4 mesiace,
3 týždne a 2 dni po jeho premiére
v Rumunsku?

Ťažko povedať, aké boli reak-
cie na film, pretože boli zmie-
šané s reakciami na cenu, ktorú
som získal v Cannes. Bol okolo
toho veľký rozruch, ktorý sa však
vôbec netýkal filmu, keďže v Ru-
munsku ho v tom čase ešte nikto
nevidel. Neskôr sme film pre-
mietli divákom a ich ohlasy pre-
konali naše očakávania. Zasiahli
sme ich veľmi osobnou témou,
ktorá sa dotýkala väčšiny ľudí, no
dvadsať rokov o tom nesmeli ho-
voriť. Otvorene sme diskutovali
o tomto rumunskom tabu, čo ma-
lo na divákov vyslovene ozdrav-
ný účinok. Prišlo mnoho žien,
ktoré nám rozprávali ich vlast-
né, často neuveriteľné skúsenos-
ti. Bolo to, akoby sme na seba zo-
brali úlohu kňaza, ktorý si musí
vypočuť všetky životné príbehy.

Čo potrebuje režisér na to,
aby sa dokázal presadiť vo va-
šej krajine?

Jednoznačne sa najprv potre-
buje presadiť v zahraničí. Ľudia
vás začnú uznávať až vtedy, keď
vás rešpektuje zahraničie. Všetci
mladí režiséri, ktorí sú v Rumun-
sku považovaní za významných,
svoj status získali až po úspechu
v Cannes. Rumunská filmová
kritika nemá dostatok vplyvu
a autority, aby mohla rozhodovať
o tom, kto je dobrý a kto nie. Ako
vo všetkých malých krajinách,
aj v Rumunsku ľudia najprv po-
trebujú vedieť, čo si myslia veľké
festivaly a zahraničné filmárske
osobnosti a až na základe toho si
utvoria svoj vlastný názor.

Eva Michalková

Cristian Mungiu FOTO ASFK

FOTO ASFK

Najťažšie je nájsť tému filmu

14. ročník | 11. 9. – 31. 12. 2008 37 filmových klubov a kín, 31 miest www.asfk.sk
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Popis života kurdských detí
v irackom utečeneckom tábo-
re sa mnohým môže na prvý
pohľad zdať ako filmové obvi-
nenie, plné tragických tónov
zmarených životov tých, ktorí
za nič nemohli a ktorých sa
nikto na nič nepýtal. Žijú po-
spolu v ústraní, zbierajú starý
šrot a zneškodňujú míny. Pla-
tia im za ne hliadky OSN. Voj-
nové podmienky však dôsled-
kom vojny nie sú. Kurdi už
niekoľko desaťročí bojujú za
svoju autonómiu v každej
z krajín, kde veľké kurdské
menšiny žijú: v Iraku, Turec-
ku a Iráne. Ich boj je mož-
né nazvať národooslobodzova-
cím, z hľadiska jednotlivých
vlád však rovnako dobre môže
ísť aj o terorizmus. Historicko-
-politické úvahy však vo filme
ostávajú bokom. Iránsky reži-
sér Bahman Ghobadi, prísluš-
ník iránskej kurdskej menšiny
ocenený na MFF Cannes 2000
Zlatou kamerou a cenou FI-
PRESCI za svoj debut Čas opi-
tých koní, sa sústreďuje na vy-

kreslenie prostredia, snímaného
v zaujímavom dokumentárno-
-surrealistickom kľúči.

Jeho súčasťou sú jednotlivé

detské postavy. Vyniká z nich
Satelit, odborník na hollywood-
ske hviezdy a prístroje, ktorými
sprostredkúva dedinčanom styk
so svetom. Rozumie rádiám aj
satelitom. Ich prostredníctvom
prehovára z televíznej obrazovky
k Iračanom prezident Bush, tes-
ne pred vpádom spojeneckých
vojsk do krajiny.

Ďalším rozmerom tejto výpo-
vede z iracko-tureckej hranice
je elegický tragizmus, zosobne-
ný najmä postavami súrodencov
Hengova a Agrin. Chlapec je bez
rúk, odtrhla mu ich mína. Na kr-
ku vláči dieťa, vydávané za mlad-
šieho brata. Až neskôr sa ukáže,
kto je jeho skutočnou matkou.

Viera Langerová

Korytnačky môžu lietať

Nevšedný dokument o sve-
te starých dedinčanov, žijúcich
zdanlivo na okraji spoločnos-
ti, v podmienkach hraničiacich
s biedou, ale vo vlastnom svoj-
bytnom svete. V diele inšpiro-
vanom piatimi fotografickými
cyklami Martina Martinčeka,
ktorého galériu portrétov rozši-
ruje o ďalšie postavy, sa prelínajú
fotografie s výtvarne invenčnými
dokumentárnymi zábermi, syn-

chrónmi a komentárom. Zobra-
zením civilizačne nedeformova-
ných individualít sa Hanák sna-
ží hľadať odpovede na primárne
otázky ľudskej existencie. „Obra-
zy starého sveta, to sú etudy o ľuďoch,
ktorí ma zaujali svojou vnútornou
krásou, múdrosťou a slobodou, čis-
tým a rýdzim vzťahom k základným
otázkam života. Sú to vlastne variá-
cie na jednu tému: na tému človeka,
stotožneného so svojím osudom, kto-

rý sa nevzdialil sám sebe“ (Hanák).
Autenticite je podriadené prelí-
nanie dokumentárnej, inscenač-
nej a reportážnej metódy stvár-
nenia. Do filmu je vkompono-
vaná anketa s otázkou: čo má
v živote cenu? Snáď najpôsobi-
vejšími odpoveďami je mlčanie,
s kamerou upnutou na starú
tvár – neschopnosť prostého člo-
veka odpovedať na „hlbokomy-
seľnú“ otázku, ale ako dominant-
nú počujeme odpoveď: „No člo-
vek predsa.“ Zdanlivá bizarnosť
skrýva často tragický osud, zápas
s biedou, sebectvom, chorobou,
neláskou, starobou, pričom si za-
chovávajú schopnosť ruvať sa so
svetom i sami so sebou a inten-
zívne prežívať vlastnú existenciu.
Jedno z najväčších diel sloven-
skej kinematografie bolo divá-
kom šestnásť rokov zneprístup-
nené na základe pochybných
ideových a estetických kritérií
„normalizátorov“ (odsúdené za
„estetiku škaredosti“ dnes divá-
kov napĺňa nezvyčajným katarz-
ným blahom). Peter Ulman

Obrazy starého sveta

Súčasní rumunskí režiséri sú
nekompromisní v snahe o pô-
vodnú výpoveď, súčasné témy
a v mapovaní lokálnej (výcho-
doeurópskej) problematiky. Toto
mapovanie je tak brilantne pre-
pracované a znakové štruktúry
zobrazenia tak nasýtené, že je
vždy nadčasovou a internacio-
nálnou metaforou dneška. Jed-
ným z nich je Cristian Mungiu,
ktorý za svoj film 4 mesiace, 3 týžd-
ne a 2 dni získal v roku 2007 na
MFF Cannes najvyššie ocenenie,
Zlatú palmu.

Autentický príbeh o morálke
v dobách komunizmu je otriasa-
júci, problematika nezákonného
potratu balansuje na hrane do-

kumentu a hraného filmu, emo-
cionálne je fascinujúco silný bez
toho, že by využíval či zneužíval
city diváka.

Príbeh pripomína nočnú mo-
ru, odohrávajúcu sa však v prís-
ne realistickom prostredí. Refe-
renčným pozadím je autentický
totalitný štát, v ktorom akosi pri-
rodzene nič nefunguje. Je vyroz-
právaný prísne lineárne a kauzál-
ne. V štýlovo čistej forme. Zväč-
ša vo veľkých dlhých záberoch,
v celkoch, polocelkoch či polode-
tailoch. Dominantným motívom
deja je príprava na potrat, všetky
vedľajšie motívy sú mu podriade-
né. Vytvára sa tak veľká metafora
o strate nevinnosti. A zároveň je

tento film z historickej a politic-
kej perspektívy ostrý ako britva.
Zásadný je totiž prístup režisé-
ra. Je zdanlivo chladným pozoro-
vateľom (rozprávačom) príbehu
existujúcim niekde v úzadí. Ide
„len“ o jednu z mnohých rea-
listických historiek svojej doby.
O to viac je silnejší efekt, kto-
rým pôsobí.

Martin Ciel

4 luni, 3 săptămâni și 2 zile *
Rumunsko * 2007 * ŠUP * farebný *
113 min. * Scenár a réžia: Cristian
Mungiu * Kamera: Oleg Mutu *
Hudba: rôzne skladby a piesne *
Strih: Dana Bunescu * Hrajú:
Anamaria Marinca (Otilia),
Laura Vasiliu (Gábina), Vlad Ivanov 
(pán Bebe), Alexandru Potocean
(Adi), Luminita Gheorghiu, Adi
Carauleanu (Adiho rodičia), Liliana
Mocanu (recepčná v Jednote),
Cesarela Iosifescu (recepčná
v Mládežníckom) a ďalší

Ocenenia (výber): Veľká cena
Zlatá palma, Cena FIPRESCI – 
MFF Cannes 2007; Európska
filmová cena za najlepší film a réžiu;
nominácia na Zlatý glóbus za
najlepší zahraničný film; Grand Prix
FIPRESCI za najlepší film roku 2007

nejednoznačnosti filmu, ktorý
vznikol v čase, keď sa Európa 
po rozpade klasických spoločen-
ských, filozofických či kultúr-
nych systémov ocitla v neistote
vlastnej existencie. Dobro a zlo,
láska a nenávisť, život a smrť
prestali jestvovať v tradičnom
hodnotovom vymedzení. Wie-
neho film kladie otázky o tom, či
je človek slobodná bytosť, ktorá
koná len z vlastnej vôle, alebo 
či je jeho existencia podmiene-
ná nepoznanými silami smeru-

júcimi k individuálnej neslobo-
de a manipulácii.

Kabinetu doktora Caligariho
sa často pripisuje ideologická
motivácia alebo výrazný spolo-
čensko-kritický rozmer. No hoci
pre takýto výklad film poskytuje
viacero podnetov, jeho súčasnú
interpretáciu nemožno zúžiť iba
na „sociálnu metaforu“ narasta-
júceho zla v choromyseľnej po-
spolitosti. Situácia, v ktorej je
vrah zároveň obeťou, šialenec
riaditeľom blázinca a rozprávač
príbehu sa stane pacientom, je
totiž najmä metaforou o rozpo-
ruplnosti ľudskej mysle. V nej sa
odohráva prvotný a večný súboj
dobra a zla, lásky a nenávisti,
slobody a väzenia, rozumu a šia-
lenstva.

Martin Šmatlák

V dejinách filmu patrí me-
dzi diela, ktoré posunuli filmo-
vé umenie k samostatnému
umeleckému výrazu. Otvoril
cestu filmovému expresioniz-
mu ako prvému vyhranené-
mu štýlu v kinematografii.
Dominantou diela v jeho his-
torickom význame však nie je
iba obrazová či výtvarná šty-
lizácia, ani rozbitie lineárnej
štruktúry filmového rozprá-
vania. Tieto štylistické postu-
py sú len výrazom vnútornej

4 mesiace, 3 týždne a 2 dni

Predlohou tohto rýdzo poľ-
ského filmu, inscenovaného vo
veľkom štýle, je kniha Andrze-
ja Mularczyka o masakre asi
20 000 poľských dôstojníkov a ci-
vilistov sovietskou NKVD roku
1940. Osobným autorským vý-
chodiskom zase fakt, že Wajdov
otec patril medzi obete zločinu.

Film sa však na masakru nesú-
streďuje, jej zobrazením v dras-
tickom finále iba vrcholí. V deji
ho pripravujú výňatky z auten-
tického dokumentu, ktorý o ma-
sakre nakrútili roku 1943 Nemci
a ktorú Sovieti po víťazstve pri-
šili za golier im. Tie čiernobiele
sekvencie akoby predjímali vy-
vrcholenie záveru.

Jadro tvorí to, čo jatkám pred-
chádzalo, zobrazené cez osudy
ľudí, ktorí sa do tohto mlyna do-
stali či už priamo ako zajatci, ale-
bo ako rodinní príslušníci v oku-
povanom Poľsku.

Katyň akoby vo Wajdovej tvor-
be uzatvárala kľúčovú tému kal-
várie Poľska na tŕnistej ceste de-
jinami. V sýtych obrazoch a epi-
zódach nabitých metaforikou,
symbolmi a priebežnými mo-
tívmi významonosných rekvizít
Wajda poukazuje na pretrváva-
júci faktor romantizmu, spolu-
určujúci zrod a tuhý život histo-
rických ilúzií.

Kritický postoj k ilúziám sta-
via do ťažiska osud budúceho ko-
laboranta, ktorý sa po vojne za-
pojí do tabuizácie zločinu a svo-
jím koncom epopeju tragicky
apostrofuje. Cez osudy viacerých
žien Katyň zas skladá hold ne-
zlomnosti zoči-voči historickým
kataklizmám. Spod košatosti mo-
zaikovej stavby zavše vystúpia
prvky melodramatizmu, smeru-
júceho niektoré postavy k soš-
nosti.

Na Wajdovej dráhe ide o film
rozmachom fascinujúci, estetic-
ky nejednoliaty.

Pavel Branko

Katyň

Das Cabinet des Dr. Caligari *
Nemecko * 1920 * čiernobiely/
virážovaný * 69 min. * Réžia: Robert
Wiene * Námet a scenár: Carl Mayer,
Hans Janowitz * Kamera: Willy
Hameister * Výprava: Hermann
Warm, Walter Reimann, Walter
Röhrig * Hrajú: Werner Krauss 
(dr. Caligari/ riaditeľ ústavu),
Conrad Veidt (Cesare), Friedrich
Feher (Francis), Lil Dagover (Jane),
Hans Heinz von Twardowski (Alan),
Rudolf Lettinger (dr. Olsen), Elsa
Wagner (gazdiná) a ďalší

Lakposhtha hâm parvaz
mikonand * Irak / Irán * 2004 *
farebný * 96 min. * Scenár, réžia,
produkcia a výprava: Bahman
Ghobadi * Kamera: Shahriar Assadi *
Hudba: Hossein Ali Zadeh * Strih:
Moustafa Kherghepoosh, Hayedeh
Safi Yari * Hrajú: Soran Ebrahim
(Satelit), Hiresh Feysal Rahman
(Hengov), Avaz Latif (Agrin),
Saddam Hossein Feysal (Pashow),
Abdol Rahman Karim (Riga), Ajil
Zibari (Shirko) a ďalší

Ocenenia: Cena divákov – MFF
São Paulo 2004; Cena divákov –
MFF Rotterdam 2005; Zlatá mušľa –
MFF San Sebastian 2004; Zlatý
Prometheus – MFF Tbilisi 2004

Katyń * Poľsko * 2007 * farebný *
118 min. * Réžia: Andrzej Wajda *
Scenár: Andrzej Wajda, Władysław
Pasikowski, Przemysław
Nowakowski * Kamera: Paweł
Edelman, Marek Rajca
(septembrová sekvencia) * Hudba:
Krzysztof Penderecki * Strih:
Milenia Fiedler, Rafał Listopad *
Hrajú: Andrzej Chyra (poručík
Jerzy), Maja Ostaszewska (Anna,
žena Andrzeja), Artur Żmijewski
(rotmajster Andrzej), Danuta
Stenka (Róża), Jan Englert
(generál), Paweł Małaszyński
(poručík Piotr Baszkowski),
Magdalena Cielecka (Agnieszka,
sestra Baszkowského), Agnieszka
Glińska (riaditeľka gymnázia,
sestra Baszkowského), Maja
Komorowska (matka rotmajstra
Andrzeja) a mnoho ďalších

Ocenenia: nominácia na Oscara
v kategórii najlepší cudzojazyčný
film; nominácie na poľskú národnú
filmovú cenu Orol v jedenástich
kategóriách; Cena divákov – 
MFF Washington 2008.

Obrazy starého sveta *
Československo * 1972 *
čiernobiely * 64 min. * Réžia:
Dušan Hanák * Námet a scenár:
Dušan Hanák s použitím
fotografií Martina Martinčeka
a Vlada Vavreka * Kamera: Alojz
Hanúsek * Hudba: Georg
Friedrich Händel, Václav Hálek,
Jozef Malovec * Strih: Alfréd
Benčič * Výtvarná spolupráca:
Jan Švankmajer.

Ocenenia (výber): Cena
Asociácie losangeleských
filmových kritikov za najlepší
dokumentárny film 1990,
nominácia na Oscara v kategórii
dokumentárny film, Osobitné
uznanie dokumentárnej poroty
– Európska filmová cena 1989,
Grand Prix – Zlatý sestercius,
Cena publika, Cena poroty
mladých a Čestné uznanie
ekumenickej poroty na 20. MF
DF Nyon 1988; Cena Dona
Quijota (FICC) a Cena FIPRESCI
na 31. medzinárodnom týždni
dokumentárneho a krátkeho
filmu Lipsko 1988

Predfilm – Prišiel k nám Old
Shatterhand (1966, r. D. Hanák)
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Prekvapujúci a originálny zá-
žitok pripravil dnešnému filmo-
vému divákovi švédsky režisér
Roy Andersson svojím najnov-
ším filmom Ty, ktorý žiješ. Postavy
filmu vystupujú z každodenné-
ho života so svojimi snami, kto-
ré nesú na svojich chrbtoch ako
slimáčik svoj domček. Ten však
nepredstavuje nič útulné, ale na-
opak ako olovená záťaž ich sťa-
huje do strán k nečakaným prob-
lémom. Márne sa snažia zosúla-
diť svoj život so svojimi túžbami.
Utopené v trýznivej šedi stereo-
typných dní nebadajú, že im
skutočný život uniká a prosté ra-
dosti sa z neho úplne vytrácajú.

V množstve úsporných a stro-
hých, surrealisticky ladených prí-
behov, snov a zážitkov svojich
postáv rozohráva švédsky režisér
s nenapodobiteľným čiernym hu-
morom grandióznu scénu života
súčasnej spoločnosti. Postupuje
pri tom dnes už neobvyklými
prostriedkami, ktoré evokujú po-
čiatky filmového umenia alebo
sa celkom nečakane napĺňajú bu-
n~uelovskou atmosférou sociálne
ladenej komédie. V tragikomic-
kom prepletení bizarných postáv
a príbehov tak autor s primera-
ným sarkazmom dokáže spro-
stredkovať významné a pôsobivé
posolstvo o pominuteľnosti ľud-

ského života, v ktorom je najdô-
ležitejším momentom cesta k po-
chopeniu druhého. Inak sa život
premieňa na tragikomickú exis-
tenciu, plnú neporozumenia
a opustenosti, uprostred prázd-
na alebo mlčiaceho davu. V ňom
už výkrik o pomoc nik nepočuje
a počuť nechce. Alebo, čo je ešte
horšie, nie je ho už vôbec schop-
ný pochopiť.

Oliver Bakoš

Ty, ktorý žiješ

gulagov. Aj Mark považuje reči za
plané. V kampuse zastrelia poli-
cajta a Mark je podozrivý z vraž-
dy. Na letisku ukradne malé lie-
tadlo a spraví si výlet nad kraji-
nou. Objaví Dariu, idúcu autom.
Pristane a odvezú sa do Zabris-
kie Point, k hlbokému korytu vy-
schnutej rieky. Veľa nehovoria.
Milujú sa, dve kométy, kto-
ré náhoda priviedla na blízkosť
dotyku. V prachu údolia vidíme
ďalšie milujúce sa skupinky. Nie
je to orgia v zmysle libertínskej
straty zábran. Je to tanec. Make
love not war. Skutočný obsah re-

volty doby. Mark sa vracia a Da-
ria pokračuje v ceste za šéfom.
Zvyšok sú správy v rádií a mo-
numentálna rozlúčka. Duní psy-
chadelický Pink Floyd a vybu-
chujú chladnička aj knižnica.

Bezstarostnosť Darie a Marka
neponúka viac, ako čas jedného
milovania. Antonioni im nevy-
číta rýchlosť cesty k intimite.
Nesúhlasí s ľahkovážnosťou roz-
lúčenia sa.

Zabriskie Point je menej nápad-
ný film ako Zväčšenina. Je ploch-
ší a kontroverznejší. Antonioni
skepticky predpovedá, že študen-
ti nedosiahnu svoje politické cie-
le, pretože ich ani nepoznajú. Ale
mohli by budovať na tých ľud-
ských. František Gyárfáš

Zabriskie Point je Antonio-
niho jediný americký film. Je
to pohľad európskeho päťde-
siatnika na študentskú revol-
tu roku 1968. Akési voľné po-
kračovanie filmu Zväčšenina
(1966), ktorú nakrútil v Londý-
ne počas veľkého rockového
tresku.

Zabriskie Point začína váš-
nivou diskusiou študentov
v kampuse. Antonioni neko-
mentuje nekonečný prúd slov.
Nechá ho plynúť, aby sa slová
sami demaskovali ako táranie
o revolúcii ďaleko od reality

Zabriskie Point

chelle 2002: „Film [Svätá hora] je
akési metafyzické sci-fi zdôrazňujú-
ce aspekty viacerých teológií. Je to
púť iniciácie, intergalaktická púť
hľadania absolútna, púť plná obra-
zov v narušenom univerze. Je záro-
veň sociálnou kritikou aj ironickou
satirou plnou utrpenia a krutosti.
Jodorowsky predkladá obrazy vo for-
me puzzle a je na divákovi, aby na-
vrátil zmysel tomuto svetu presýte-
nému viacerými formami reality.“

Kristína Aschenbrennerová

Pre jedných geniálne die-
lo, pre iných spleť nezmysel-
ných ostentatívnych samoú-
čelných obrazov. Za nimi stojí
Alejandro Jodorowsky (1929,
Chile), v zásade umelec mno-
hých umení aj vied, aktívny už
od päťdesiatych rokov okrem
iného ako divadelník, autor
komiksov, filmár, psychotera-
peut či spisovateľ. Pre jed-
ných génius, podľa iných si
nezasluhuje žiadnu výnimoč-
nú pozornosť.

Tarot, yi-ting, kabala, astro-
lógia, kresťanstvo, orientálne
filozofie, ale tiež fascinácia
pôvodnými mezoamerickými
kultúrami, okultizmus, sur-
realizmus, absurdné divadlo,
pop-art, konceptuálne ume-
nie, psychadélia a všeobec-
ná vzbura proti povrchnosti
konzumného života. To je len
stručný výpočet výrazných
vplyvov na koncepciu filmu
Svätá hora, ktorého názov od-
kazuje k mystickej hore, resp.
mystickým horám – nakoľko
rôzne náboženstvá majú rôzne
posvätné hory, kde možno do-
siahnuť osvietenie, pochopiť
zmysel života či získať tajom-
stvo večného života. Sprievod-
cami diváka sú postavy-taro-
tové karty, najmä dvojfigúra
hľadania Blázon/Alchymista
alebo trpaslík-Päťka mečov.

Ako uviedol Kazik Hent-
chel v katalógu MFF La Ro-

Svätá hora

Keď po mŕtvici paralyzovaný
šéfredaktor parížskeho časopisu
Elle ostane odkázaný na komu-
nikáciu s okolitým svetom pro-
stredníctvom jediného, zdravého
oka – jeho žmurkaním, za pomo-
ci asistentky a upravenej abece-

dy, „nadiktuje“ knihu, ktorá sa
niekoľko dní po jeho smrti sta-
ne bestsellerom. Skafander a mo-
týľ je tretím filmom, v ktorom sa
americký maliar a režisér Julian
Schnabel inšpiroval životom jedi-
nečných osobností, ktoré sa ocitli

na hrane medzi pominuteľnos-
ťou (smrťou tela) a nesmrteľnos-
ťou (ducha, diela). Jean-Domini-
que Bauby, Reynaldo Arenas (Kým
sa zotmie) aj Jean-Michel Bas-
quiat (Basquiat) viedli život „na
doraz“, s predčasným koncom;
ich existencia bola „uviaznutá“
v sebe samom – či už z dôvodu
„inakosti“, drogovej závislosti,
politickej väzby alebo „locked-in“
syndrómu.

Schnabel vytvoril kolážovitý,
tekajúci obraz v štýle home-vi-
deo s hyper-subjektívnou kame-
rou. Napriek tragickému obsahu
Baubyho príbeh nevyznieva sen-
timentálne – neobsahuje uslze-
ný pátos „skutočných príbehov“,
naopak, vďaka sebaironickému
komentáru zachováva odstup
a odľahčenie. Úspešný a príťaž-
livý štyridsiatnik, ktorý „bral
všetko“, čo život ponúkal, vyle-
tel ako motýľ z väzenia svojho
„skafandra“. Lebo duša je ako
motýľ, ktorý sa oslobodí z prites-
ného, už nepoužiteľného obalu.

Eva Filová

Skafander a motýľ Le scaphandre et le papillon *
Francúzsko / USA * 2007 * farebný *
112 min. * Réžia: Julian Schnabel *
Námet: Jean-Dominique Bauby –
rovnomenný román (1997) * Scenár:
Ronald Harwood * Kamera: Janusz
Kaminski * Hudba: Paul Cantelon *
Strih: Juliette Welfling * Hrajú:
Mathieu Amalric (Jean-Dominique
Bauby), Emmanuelle Seigner
(Céline Desmoulin), Marie-Josée
Croze (Henriette Durand), Anne
Consigny (Claude), Patrick
Chesnais (dr. Lepage), Niels
Arestrup (Roussin), Olatz López
Garmendia (Marie Lopez), Agathe
de La Fontaine (Inès), Jean-Pierre
Cassel (páter Lucien/obchodník),
Max von Sydow (otec) a ďalší

Ocenenia (výber): Cena za réžiu,
Cena Vulkán za technickou kvalitu
(J. Kaminski) – 60. MFF Cannes;
najlepší zahraničný film a najlepší
režisér – Zlatý glóbus; Cena BAFTA
za najlepší adaptovaný scenár;
nominácie na Oscara za najlepšiu
réžiu, najlepší scenár, najlepšiu
kameru, najlepší strih

La montaña sagrada. The Holy
Mountain * Mexiko / USA * 1973 *
ŠUP * farebný * 114 min. * Scenár,
réžia a výprava: Alejandro
Jodorowsky * Kamera: Rafael
Corkidi * Hudba: Alejandro
Jodorowsky, Ronald Frangipane,
Don Cherry * Strih: Federico
Landeros * Hrajú: Alejandro
Jodorowsky (alchymista), Horácio
Salinas (zlodej), Ramona Saunders
(popísaná žena), Juan Ferrara 
(Fon z Venuše), Adriana Page 
(Isla z Marsu), Burt Kleiner (Klen
z Jupiteru), Valerie Jodorowsky 
(Sel zo Saturnu), Nicky Nichols
(Berg z Uránu), Richard 
Rutowsky (Axon z Neptunu),
Luis Lomelí (Lut z Pluta),
Ana de Sade (prostitútka),
David Kapralik, Jacqueline 
Voltaire (turisti) a ďalší

Du levande * Švédsko / SRN /
Francúzsko / Dánsko / Nórsko /
Japonsko * 2007 * farebný * 92 min. *
Scenár a réžia: Roy Andersson *
Kamera: Gustav Danielsson *
Hudba: Benny Andersson * Strih:
Anna Marta Waern * Hrajú:
Elisabet Helander (Mia), Jörgen
Nohall (Uffe), Björn Englund
(tubista), Jessika Lundberg 
(Anna), Erick Bäckman (Micke
Larsson), Rolf Engström 
(bubeník), Jessica Nilsson
(učiteľka), Patrik Anders Edgren
(profesor), Håkan Angser
(psychiater), Waldemar Nowak
(vreckový zlodej), Gunnar Ivarsson
(okradnutý muž) a ďalší

Ocenenia: Strieborný Hugo 
za réžiu – MFF Chicago 2007;
nominácia na Európsku filmovú
cenu za réžiu; Cena Georgesa
Deleruea (Benny Andersson) – 
MFF Flanders; švédska národná
filmová cena za film, réžiu a scenár;
národná nominácia na Oscara 
za najlepší cudzojazyčný film

Zabriskie Point * USA * 1970 *
farebný * 112 min. * Námet a réžia:
Michelangelo Antonioni * Scenár:
Michelangelo Antonioni, Fred
Gardner, Sam Shepard, Tonino
Guerra, Clare Peploe * Kamera:
Alfio Contini * Hudba: Pink Floyd,
Jerry Garcia, Kaleidoscope *
Strih: Franco Arcalli * Hrajú: 
Mark Frechette (Mark), Daria
Halprin (Daria), Rod Taylor (Lee
Allen), Paul Fix (majiteľ baru),
G.D. Spradlin (Allenov kolega),
Bill Garaway (Morty), Kathleen
Cleaver (Kathleen), The Open
Theatre of Joe Chaikin (milenci
v Údolí smrti), Harrison Ford
(pracovník na letisku) a ďalší

Vyberaná spoločnosť manže-
lov Sénéchalovcov a Thévenotov-
cov spolu s abasadorom fiktívnej
republiky Miranda Raphaelom
Acostom a mladučkou alkoho-

ličkou Florence sa vyberá z jed-
nej pokazenej večere na druhú
a z nej za ďalším, ešte pokazenej-
ším gurmánskym zážitkom. Naj-
skôr popletený termín a potom
iné komplikácie na veľa spôso-
bov znemožňujú šestici priate-
ľov pokojne si zagurmánčiť. Ich
putovačka je ustavične prerušo-
vaná banalitami, ale aj naivnými

teroristickými akciami, rozprá-
vaním krvavých príbehov z pred-
mestia, výsluchom na polícii, pri
ktorom niekoho mučia v roztvo-
renom klavíri nabitom elektric-
kým prúdom, či naliehavým do-
máhaním sa predstaviteľa hnu-
tia pracujúcich biskupov, aby
mohol pracovať ako záhradník.
Niektoré scény s absurdným vy-

ústením bez varovania vhupnú
do nočnej mory a zo sna na cestu,
po ktorej si smotánka vykračuje
k ďalšej katastrofe. Nie sú to však
scény hocijaké, niekedy doslova
na hlavu prevracajú konvencie
naratívnych postupov, niekedy
ich len dovádzajú do hyperlo-
gických krajností. Režisér Luis
Bun~uel a scenárista Jean-Claude
Carrière vytvorili film metódou
na „hrane noža“. Na príbehové
klbko namotali línie pôdorysu fil-
mu a doňho zakreslili trajektórie
troch fantasmagorických príbe-
hov a štyroch snov, ktoré nesmeli
byť zviazané so žiadnou kultúr-
nou alebo spoločenskou udalo-
sťou. Jeden navrhol obraz a jeho
riešenie, druhý ho mal schváliť
alebo odmietnuť. V podobenstve
o modernom svete tak rozpútali
slobodné hry imaginácie a vy-
tvorili príbeh, pri ktorom nie je
dôležitý zmysel, ale rôzne spôso-
by, ako mu možno porozumieť.

Juraj Mojžiš

Skrytý pôvab buržoázieLe charme discret de la
bourgeoisie, Francúzsko / Taliansko
/ Španielsko * 1972 * farebný *
105 min. * Réžia: Luis Buñuel *
Scenár: Luis Buñuel, Jean-Claude
Carrière * Kamera: Edmond Richard

* Strih: Hélène Plemiannikov * Hrajú:
Fernando Rey (Rafael Acosta),
Delphine Seyrig, Paul Frankeur
(Thévenotovci), Stéphane Audran,
Jean-Pierre Cassel (Sénéchalovci),
Bulle Ogier (Florence), Julien
Bertheau (biskup), Michel Piccoli
(minister vnútra) a ďalší.

Ocenenia – Oscar za najlepší
cudzojazyčný film a nominácia 
za najlepší scenár; Ceny BAFTA pre
najlepšiu herečku (S. Audran) a za
najlepší scenár; nominácia na Zlatý
glóbus za najlepší cudzojazyčný film

Predfilm – Andalúzsky pes
(1928, r. Luis Buñuel)
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PROGRAM 14. filmovej prehliadky PROJEKT 100–2008 
Banská Bystrica

FK Europa

13. 10. Zabriskie Point
16. 10. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni
20. 10. Skrytý pôvab buržoázie**
10. 11. Kabinet doktora

Caligariho
13. 11. Katyň
16. 11. Skafander a motýľ
20. 11. Korytnačky môžu lietať
24. 11. Ty, ktorý žiješ

1. 12. Svätá hora
8. 12. Obrazy starého sveta*

Banská Štiavnica

FK Oko

23. 9. Zabriskie Point
30. 9. Korytnačky môžu lietať

28. 10. Ty, ktorý žiješ
25. 11. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni
9. 12. Skafander a motýľ

Bánovce nad Bebravou

FK Kassandra

28. 11. Skafander a motýľ

Bratislava

FK Charlie centrum

3. 9. Kabinet doktora
Caligariho

4. 9. Skafander a motýľ
5. 9. Korytnačky môžu lietať
6. 9. Ty, ktorý žiješ
7. 9. Skrytý pôvab buržoázie**
8. 9. Zabriskie Point
9. 9. Obrazy starého sveta*

10. 9. Svätá hora
11.-17. 9. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni
11.-17. 9. Kabinet doktora

Caligariho
11.-17. 9. Katyň

18.-24. 9. Korytnačky môžu lietať
18.-24. 9. Skafander a motýľ

2.-8. 10. Ty, ktorý žiješ
2.-8. 10. Svätá hora

9.-15. 10. Katyň
9.-15. 10. Obrazy starého sveta*

25. 9.-1. 10. Skrytý pôvab buržoázie**
25. 9.-1. 10. Zabriskie Point

FK Za zrkadlom

14. 9. Svätá hora
21. 9. Obrazy starého sveta*
28. 9. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni
5. 10. Korytnačky môžu lietať
8. 10. Katyň

12. 10. Skrytý pôvab buržoázie**
20. 10. Skafander a motýľ

2. 11. Ty, ktorý žiješ
9. 11. Zabriskie Point

12. 11. Kabinet doktora
Caligariho

26. 11. Korytnačky môžu lietať

FK Dom kultúry Lúky

14. 10. Ty, ktorý žiješ
21. 10. Zabriskie Point
28. 10. Svätá hora

4. 11. Obrazy starého sveta*
11. 11. Katyň
18. 11. Skrytý pôvab buržoázie**
25. 11. Kabinet doktora

Caligariho

kino Lamač

26. 11. Katyň

FK Mladosť

6.-7. 10. Skafander a motýľ
13.-14. 10. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni

26.-27. 10. Obrazy starého sveta*
1.-2. 11. Zabriskie Point
3.-4. 11. Ty, ktorý žiješ
3.-5. 11. Korytnačky môžu lietať

15.-17. 11. Skrytý pôvab buržoázie**
18.-19. 11. Katyň

FK Nostalgia

11. 9. Katyň
22. 9. Obrazy starého sveta*
29. 9. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni
1. 10. Skafander a motýľ
3. 10. Korytnačky môžu lietať
7. 10. Kabinet doktora

Caligariho
9. 10. Ty, ktorý žiješ

10. 10. Skrytý pôvab buržoázie**
10. 10. Svätá hora
20. 10. Zabriskie Point
31. 10. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni
12. 11. Skafander a motýľ

Palace Cinemas Aupark

4.-10. 9. 4 mesiace, 3 týždne 
a 2 dni

18. 9.-1. 10. Skafander a motýľ

Bytča

FK Bytča

8. 11. Skafander a motýľ

Dolný Kubín

FK ’23

13. 10. Korytnačky môžu lietať
27. 10. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni
10. 11. Skafander a motýľ
24. 11. Obrazy starého sveta*
8. 12. Katyň

Handlová

FK Rebel

4. 12. Ty, ktorý žiješ
11. 12. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni
18. 12. Skafander a motýľ

Komárno

FK pri kine Tatra

24. 11. Skafander a motýľ
22. 12. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni

Košice

FK Cinefil

15. 9. Ty, ktorý žiješ
16. 9. Skafander a motýľ
21. 9. Katyň
23. 9. Skrytý pôvab buržoázie**
24. 9. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni
5. 10. Kabinet doktora

Caligariho
7. 10. Obrazy starého sveta*

14. 10. Svätá hora
15. 10. Korytnačky môžu lietať
22. 10. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni
26. 10. Skafander a motýľ
29. 10. Zabriskie Point

Kremnica

FK kino Akropola

16. 9. Katyň
23. 9. Svätá hora
30. 9. Ty, ktorý žiješ
7. 10. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni
21. 10. Kabinet doktora

Caligariho
28. 10. Korytnačky môžu lietať

4. 11. Skafander a motýľ

18. 11. Zabriskie Point
25. 11. Skrytý pôvab buržoázie**
16. 12. Obrazy starého sveta*

Levice

FK Otáznik

25. 9. Svätá hora
2. 10. Katyň
9. 10. Korytnačky môžu lietať

16. 10. Skrytý pôvab buržoázie**
23. 10. Obrazy starého sveta*
30. 10. Skafander a motýľ

6. 11. Kabinet doktora
Caligariho

13. 11. Zabriskie Point
20. 11. Ty, ktorý žiješ
27. 11. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni

Liptovský Mikuláš

FK Nicolaus

20. 10. Skafander a motýľ
20. 10. Svätá hora
10. 11. Ty, ktorý žiješ
10. 11. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni
24. 11. Korytnačky môžu lietať
22. 12. Zabriskie Point
22. 12. Katyň

Lučenec

FK Európa

22. 9. Svätá hora
6. 10. Katyň

20. 10. Ty, ktorý žiješ
30. 10. Korytnačky môžu lietať
27. 11. Skrytý pôvab buržoázie**
1. 12. Zabriskie Point

15. 12. 4 mesiace, 3 týždne 
a 2 dni

29. 12. Kabinet doktora
Caligariho

Malacky

FK MCK

17. 9. Svätá hora
15. 10. Kabinet doktora

Caligariho
22. 10. Skafander a motýľ

5. 11. Skrytý pôvab buržoázie**
12. 11. Korytnačky môžu lietať
19. 11. Obrazy starého sveta*
26. 11. Zabriskie Point

3. 12. 4 mesiace, 3 týždne 
a 2 dni

10. 12. Katyň
17. 12. Ty, ktorý žiješ

Martin

FK Alternatíva

17. 9. Skrytý pôvab buržoázie**
24. 9. Ty, ktorý žiješ
1. 10. Kabinet doktora

Caligariho
8. 10. Zabriskie Point

15. 10. Skafander a motýľ
22. 10. Korytnačky môžu lietať
29. 10. Obrazy starého sveta*

5. 11. Katyň
12. 11. Svätá hora
19. 11. 4 mesiace, 3 týždne 

a 2 dni

Modra

FK „K4“

12. 9. Zabriskie Point
26. 9. Skafander a motýľ
3. 10. Obrazy starého sveta*

17. 10. Katyň
24. 10. Ty, ktorý žiješ
21. 11. Kabinet doktora

Caligariho
12. 12. Svätá hora
19. 12. Korytnačky môžu lietať
20. 12. Skrytý pôvab buržoázie**

Nitra

FK Univerzita

27. 9. Ty, ktorý žiješ
1. 10. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
6. 10. Zabriskie Point

13. 10. Skafander a motýľ
21. 10. Katyň
27. 10. Skrytý pôvab buržoázie**

4. 11. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
10. 11. Obrazy starého sveta*
19. 11. Kabinet doktora

Caligariho
1. 12. Korytnačky môžu lietať
8. 12. Svätá hora
8. 12. Ty, ktorý žiješ

Nové Zámky

FK kino Mier

11. 9. Skafander a motýľ
25. 9. Kabinet doktora Caligariho
9. 10. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni

23. 10. Skrytý pôvab buržoázie**
6. 11. Ty, ktorý žiješ

20. 11. Zabriskie Point
27. 11. Svätá hora

Pezinok

FK Kultúrne centrum

11. 9. Zabriskie Point
19. 9. Kabinet doktora

Caligariho
9. 10. Skafander a motýľ

16. 10. Svätá hora
23. 10. Katyň

6. 11. Obrazy starého sveta*
13. 11. Ty, ktorý žiješ

20. 11. Skrytý pôvab buržoázie**
4. 12. Korytnačky môžu lietať

18. 12. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni

Piešťany

FK Fontána

15. 9. Korytnačky môžu lietať
22. 9. Ty, ktorý žiješ
29. 9. Katyň

13. 10. Kabinet doktora
Caligariho

20. 10. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
27. 10. Zabriskie Point

3. 11. Svätá hora
10. 11. Skrytý pôvab buržoázie**
17. 11. Obrazy starého sveta*

24. 11. Skafander a motýľ

Poltár

FK kino Ipeľ

24. 11. Katyň
1. 12. Obrazy starého sveta*
8. 12. Zabriskie Point

15. 12. Skrytý pôvab buržoázie**

Poprad

FK kino Tatran

15. 9. Skrytý pôvab buržoázie**
20. 10. Korytnačky môžu lietať

3. 11. Katyň
17. 11. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
1. 12. Skafander a motýľ

15. 12. Zabriskie Point

Považská Bystrica

FK kino Mier

15. 9. Obrazy starého sveta*
29. 9. Kabinet doktora

Caligariho
27. 10. Katyň

3. 11. Skrytý pôvab buržoázie**
10. 11. Svätá hora
17. 11. Skafander a motýľ

24. 11. Zabriskie Point
1. 12. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
8. 12. Korytnačky môžu lietať

15. 12. Ty, ktorý žiješ

Prievidza

FK ’93

23. 9. Katyň
7. 10. Skrytý pôvab buržoázie**

18. 11. Svätá hora

Rimavská Sobota

FK kino Orbis

5. 10. Skrytý pôvab buržoázie**
15. 10. Zabriskie Point
29. 10. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
19. 11. Skafander a motýľ
30. 11. Katyň

Ružomberok

FK pri kine Kultúra

27. 10. Skafander a motýľ
30. 10. Katyň

6. 11. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
17. 11. Korytnačky môžu lietať
4. 12. Skrytý pôvab buržoázie**

Senica

FK kino Mladosť

29. 9. Svätá hora
3. 10. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni

17. 10. Kabinet doktora Caligariho
7. 11. Korytnačky môžu lietať

12. 11. Skrytý pôvab buržoázie**
26. 11. Skafander a motýľ

3. 12. Zabriskie Point

Spišská Nová Ves

FK pri kine Mier

19. 9. Skrytý pôvab buržoázie**
24. 10. Korytnačky môžu lietať
30. 10. Svätá hora
21. 11. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
5. 12. Skafander a motýľ

12. 12. Katyň

Trenčín

Artkino Metro

24. 9. Obrazy starého sveta*
26. 9. Obrazy starého sveta*

3.-6. 10. Skafander a motýľ
26.-27. 10. Kabinet doktora Caligariho

7.-9. 11. Katyň
17.-19. 11. Zabriskie Point
19.-21. 11. Svätá hora

28.-30. 11. Ty, ktorý žiješ
5.-7. 12. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni

8. 12. Skrytý pôvab buržoázie**
10. 12. Skrytý pôvab buržoázie**

12.-14. 12. Korytnačky môžu lietať

Trnava

FK Naoko

7. 10. Korytnačky môžu lietať
14. 10. Skrytý pôvab buržoázie**
21. 10. Obrazy starého sveta*
28. 10. Skafander a motýľ

4. 11. Kabinet doktora
Caligariho

11. 11. Zabriskie Point
18. 11. Ty, ktorý žiješ
25. 11. Svätá hora
2. 12. Katyň
9. 12. 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni

Veľký Krtíš

FK Matrix

4. 11. Zabriskie Point
2. 12. Skrytý pôvab buržoázie**

16. 12. Katyň

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

* predfilm Prišiel k nám Old
Shatterhand

** predfilm Andalúzsky pes
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