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17. PROJEKT 100  JE OSLAVOU KLUBOVÉHO FILMU A 
FILMOVEJ KULTÚRY NA SLOVENSKU 

8. septembra sa začína najväčšie podujatie, ktorým ASFK uvádza do kín 
a klubov po celom Slovensku desiatku výnimočných distribučných titulov 
z histórie i bezprostrednej súčasnosti svetového filmu – 17. PROJEKT 100.  V 
41 filmových kluboch a kinách v 33 mestách po celom Slovensku sa budú od 8. 
septembra  do 31. decembra krútiť 35-milimetrové kotúče filmov ďalšieho 
ročníka najväčšej putovnej prehliadky, ktorá je jedinečnou oslavou 
nekomerčnej filmovej kultúry na Slovensku. Projekt 100 – 2011 slávnostne 
otvorí historicky najstaršia snímka v programe – československý film režiséra 
Gustava Machatého z roku 1929 – nemý Erotikon, ktorý bude naživo 
sprevádzať český hudobný projekt FORMA.  

Tohtoročný Projekt 100 prinesie do 41 filmových klubov a kín v 33 mestách unikátny 
výber desiatich filmov vysokej umeleckej kvality. Filmoví nadšenci nájdu v programe 
prehliadky diela, ktoré v posledných dvoch rokoch zarezonovali na medzinárodných 
filmových festivaloch (MFF Cannes, MFF Berlín, MFF Benátky, MFF Moskva, atď), 
ale aj tie, ktoré už svoje miesto v Zlatom fonde svetovej kinematografie získali dávno. 
Nové generácie filmových divákov sa pokúsi očariť titul, ktorý prehliadku tento rok 
slávnostne zaháji – nemý Erotikon Gustava Machatého z roku 1929. Škandálmi 
opradenú, v čase svojho vzniku veľmi erotickú drámu, ktorá mala režisérovi 
dopomôcť k medzinárodnej sláve, povýšil Machatý vďaka svojmu geniálnemu štýlu a 
prevratnej kamere Václava Vícha na majstrovské dielo. Medzinárodné obsadenie, v 
hlavnej úlohe so slovinskou kráľovnou krásy Itou Rinou len potvrdilo kozmopolitné 
ambície diela. Námet filmu napísal slávny český básnik Víťezslav Nezval. Tento 
priekopnícky film je dnes uvádzaný s hudobným sprievodom českého zoskupenia 
FORMA, čo z neho robí naozaj neopakovateľný vizuálny i zvukový zážitok. 
Vďaka Projektu 100 sa do slovenskej distribúcie dostane aj thajské prekvapenie MFF 
Cannes 2010 – mystický príbeh Strýko Búnmí (ocenený Zlatou palmou) 
uznávaného thajského režiséra A. Weerasethakula. Filmový skvost plný fantázie, 
vtipu i hlbokých emócií čerpá z úchvatnej prírodnej scenérie, thajskej hororovej 
produkcie 70. rokov a komiksovej tvorby. Na plátna kín sa však opäť dostane aj 
geniálne dielo Luchina Viscontiho Smrť v Benátkach (1971), ktoré je adaptáciou 
rovnomenného románu Thomasa Manna. Ku klasickým dielam Projektu 100 – 2011 
patrí tiež prvý farebný film vynikajúceho francúzskeho komika Pierra Étaixa, 
fantasticko-groteskný, muzikálovo ladený poetický kúsok Veľká láska (1968).  Na 
scenári Étaix spolupracoval s J.C. Carrièrom (scenáristom takých velikánov  ako 
Buñuel, Forman, Wajda, Schlöndorff, Malle či Godard). Pred filmom uvedieme 
Étaixovu dvanásťminútovú čiernobielu snímku Všetko najlepšie (1961), ktorá 
získala Oscara i cenu BAFTA.  
Početnejšiu časť programu budú tvoriť najnovšie diela už preslávených tvorcov, ale 
aj podmanivé snímky menej známych režisérov z rokov 2009/2011. Diváci vo výbere 
nájdu nostalgickú tragikomédiu mladého Islanďana Dagura Káriho Dobré srdce, ale 



aj vynikajúcu čiernu komédiu – poľský objav roku 2009, ocenený viacerými 
národnými cenami – Druhá strana mince Borisa Lankosza.   
Ďalšími lákadlami pre divákov budú sfilmovaný japonský bestseller H. Murakamiho 
Nórske drevo (r. T. A. Hung), posledný avizovaný film maďarského filmového barda 
Bélu Tarra Turínsky kôň, ktorý na tohtoročnom MFF Berlinale získal Veľkú cenu 
poroty – Strieborného medveďa; či dlho očakávaná Melancholia provokatéra Larsa 
von Triera s hviezdnym obsadením: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer 
Sutherland, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård a ďalší. Priaznivci súčasnej 
rumunskej „novej vlny“ určite ocenia civilnú drámu (nominovaná na Zlatú Palmu MFF 
Cannes 2010)  Radu Munteana Utorok po Vianociach, ktorá rozpráva univerzálny, 
súčasný, možno až dokumentaristicky povedomý príbeh o rodine, vášni a nevere. 
 
17. Projekt 100 bude prebiehať v týchto 33 mestách: Bratislava / Banská Bystrica 
/ Bytča / Dolný Kubín / Dunajská streda / Handlová / Humenné / Kežmarok / Košice / 
Kremnica / Levice / Levoča / Lučenec / Malacky / Martin, / Modra / Nitra / Nové 
Zámky / Pezinok / Piešťany / Považská Bystrica / Prešov / Prievidza / Poprad / 
Rimavská Sobota / Ružomberok / Sereď / Skalica / Spišská Nová Ves / Šaľa / 
Trenčín /Trnava / Žilina 
 

PROGRAM PREHLIADKY NA STIAHNUTIE  
 www.asfk.sk 

 
Program, profily tvorcov i recenzie nájdete v špecializovanej prílohe mesačníka 
Film.sk – PROJEKT 100 a na www.filmsk.sk 
___________________________________________________________________________ 

 
 

ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV  
V AKTUÁLNYCH ČÍSLACH 

 
Do konca roku ostávajú ešte štyri mesiace a na celkové distribučné výsledky za rok 
2011 si ešte počkáme. Prinášame však niekoľko zaujímavých štatistík z činnosti 
ASFK v roku 2010: 
Dvanásť distribučných spoločností uviedlo do kín celkovo 188 filmov. Z nich 32 
premiér pripravila ASFK. Toto číslo stavia ASFK v počte premiér na tretie miesto 
medzi distribučnými spoločnosťami v SR. Uviedli sme do kín jeden zo štyroch 
v tomto roku distribuovaných slovenských filmov –Chránené územie A. Hanuljaka. Z 
piatich minoritných koprodukcií tri: Prežiť svoj život J. Švankmajera,  25 zo 
šesťdesiatych alebo Československá nová vlna (I a II) Martina Šulíka 
a Nesvadbovo Eriky Hníkovej. Vďaka distribučnému zámeru ASFK sa do kín dostali 
aj dve krátke snímky – Kamene Kataríny Kerekesovej a X=X+1 Juraja 
Krasnohorského. 
Po najúspešnejších slovenských dokumentoch Slepé lásky (2008) a Osadné (2009) 
sa najnavštevovanejším klubovým titulom v roku 2010 stal český dokument Heleny 
Třeštíkovej Katka (2010) s aktuálnou  návštevnosťou takmer 30 tisíc divákov.  
Na klubové filmy sa prišlo pozrieť dovedna 87.848 divákov, čo predstavuje 2.24 
percent celkovej celoslovenskej návštevnosti 3.913.326 divákov. 
V roku 2010 klesol počet kín na Slovensku na historické minimum. V prevádzke bolo 
183 kín (248 kinosál). Z tohto počtu je v súčasnosti 43 filmových klubov združených v 
ASFK. V Bratislave sú momentálne tri multiplexy s 29 kinosálami. Ich celková 



kapacita je 5552 miest. Napriek počtu sedadiel a kinosál v bratislavských 
multiplexoch sa zatiaľ však nenašiel adekvátny priestor pre kontinuálne uvádzanie 
slovenských filmov a inej, ako mainstreamovej, komerčnej produkcie. Viacsálové kiná 
a multiplexy tvoria síce len tretinu všetkých kinosál na Slovensku, ich podiel na 
celkovej návštevnosti bol v danom roku 83.67 percent.  
V Bratislave je 7 kamenných kín (jedno z nich dvojsálové) kde sa momentálne 
premietajú aj distribučné tituly ASFK. Ich celková kapacita je 1905 sedadiel. V tomto 
čísle je zahrnuté aj novotvorené kino Lumière (bývalé Charlie centrum), ktoré 
kapacitou nemôže a ani nechce súťažiť s mutliplexami, ale bude priestorom, ktoré 
bude podľa predbežných informácii jeho prevádzkovateľa – Slovenského filmového 
ústavu – ponúkať alternatívu k existujúcej kinokultúre v nákupných centrách a bude 
prinášať dramaturgiu s veľkým dôrazom práve na predstavovanie predovšetkým 
európskej a slovenskej kinematografie, ktoré by diváci inak ako prostredníctvom 
festivalov a prehliadok nemali šancu na veľkom plátne vidieť.  
 

PRIPRAVOVANÉ DISTRIBUČNÉ NOVINKY ASFK 2011 / 2012 

Po uvedení desiatich filmov z Projektu 100 a po premiére posledných troch 
naplánovaných titulov – najnovšej snímky nemeckého režiséra Toma Tykwera Tri 
(3.11.), Vše pro dobro světa a Nošovic Víta Klusáka (13.10.) a Český mír Víta 
Klusáka a Filipa Remundu (27.10.) ukončí ASFK distribučný rok 2011. 
Toto  občianske združenie tak na plátna kín v roku 2011 uvedie celkovo 33 
celovečerných filmov. 
V tejto chvíli má však už aj distribučný plán na prvý polrok 2012, v ktorom figurujú 
nemenej zaujímavé, prevažne európske novinky. Diváci na celom Slovensku sa už 
môžu tešiť na zatiaľ jedenásť známych titulov. 
Do kín príde napríklad najnovší film fínskeho filmového mága Akiho Kaurismäkiho Le 
Havre, ktorý na tohtoročnom MFF Cannes získal v hlavnej súťaži cenu FIPRESCI, či 
bravúrna tragikomédia Mama Gogo islanďana F. T. Fridriskssona, ktorá je veľkou 
filmovou poctou matke a odvážnou satirou filmového priemyslu a islandskej 
spoločnosti.  Uvedieme aj romantickú komédiu Jack sa chystá vyplávať – režijný 
debut výnimočného herca Phillipa Seymoura Hoffmana, ktorý sa stretol s mimoriadne 
priaznivým ohlasom kritiky i divákov. Mladej, ale možno aj tej staršej generácii sa 
prostredníctvom vypätých virtuálnych situácií prihovorí  poľský technotriler mladého 
režiséra Jana Komasu Miestnosť samovrahov, ktorý sa dostal do súťažnej sekcie 
na MFF Berlinale 2011. Alebo poteší sofistikovaná netradičná česká komédia od 
režisérskeho debutanta Petra Marka (okrem iného autora hudby k filmu Protektor) 
Nic proti ničemu, ktorá žne veľmi priaznivé divácke ohlasy. 

Zoznam filmov v predbežnom distribučnom pláne prvý polrok 2012:   

• Miestnosť samovrahov (Jan Komasa, 2011, Poľsko)  • Le Havre (Aki Kaurismäki, 
2011, Fínsko, FR, SRN) • Happy Happy (Anne Sewitsky, 2010, Nórsko) • Stopped 
on Track (Andreas Dresen, Nemecko) • Osmaleosť prvočísel (Saverio Costanzo, 
2010, Taliansko)  • Lono  (Benedik Fliegauf, 2010, SRN, FR, Maď.) • Spomienky 
z nevestinca (Bertrand Bonello, FR, 2011) • Post Mortem (Pablo Larrain, 2010, 
Chile, SRN, Mexiko) • Nic proti ničemu (Petr Marek, 2011, ČR)  • Jack sa chystá 
vyplávať (Philip Seymour Hoffman, 2010, USA) • Banksy – Exit Through the Gift 
Shop (Banksy, 2010, VB, USA) 



 
* * * 

 
• ASFK sa okrem distribučnej činnosti intenzívne venuje podpore klubového  

hnutia a filmového vzdelávania na Slovensku. V roku 2011 už po tretíkrát udelila 
Výročné ceny ASFK pre najlepší filmový klub, najlepší klubový film a Výročné 
ceny za prínos svetovej a slovenskej kinematografii http://www.asfk.sk/vyrocna-
cena-asfk 

 
• ASFK od roku 1996 dvakrát ročne vydáva  jediný filmologický časopis na Slovensku 
Kino-Ikon, ďalšiu filmologickú literatúru a DVD http://www.asfk.sk/kino-ikon-a-dalsie-
publikacie 
 
• ASFK je zakladateľom a organizátorom česko-slovenských filmologických  
konferencií. Už 14. ročník sa uskutoční od 20.-23.októbra 2011 v Topoľčianskom 
kaštieli http://www.asfk.sk/podujatia 
 
• ASFK dvakrát do roka organizuje programovacie semináre dramaturgov a lektorov 
filmových klubov http://www.asfk.sk/podujatia 
 
• ASFK je držiteľom národných cien Slnko v sieti, Cien slovenskej filmovej kritiky a  
cien filmového portálu Kinema ako i mnohých ďalších ocenení  
http://www.asfk.sk/profil 
 
• ASFK pravidelne zverejňuje informácie o svojej činnosti a akvizíciách a so svojimi 
divákmi a priaznivcami komunikuje aj na sociálnych sieťach. Od septembra začala 
vydávať Newsletter – Klubový film, v ktorom bude  pravidelne prinášať zaujímavé 
informácie o svojej činnosti www.asfk.sk 
 

* * * 
 
17. PROJEKT 100 – 2011 sa koná vďaka spolupráci a finančnej podpore týchto 

subjektov: 
 

Podujatie finančne podporil 
Audiovizuálny fond 

 
Organizátor 

Asociácia slovenských filmových klubov 
 

PARTNERI 
Slovenský filmový ústav / Asociace českých filmových klubů /  Poľský inštitút 

v Bratislave 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
Sme.sk / Kinema / .Týždeň / Rádio Fm / Film.sk / Kino-Ikon 

Kinečko / Festivaly.sk 


