
                       

                                 

TLAČOVÁ SPRÁVA ( 7.9.2009) 

                                 ============================================== 

PROJEKT 100‐2009 BUDE NA SLOVENSKU PESTREJŠÍ AKO V ČECHÁCH 

Do  filmových klubov prichádza 15. ročník nekomerčnej putovnej prehliadky Projekt 100 –
2009. Od  10.  septembra  do  31.  decembra  obohatí  program  slovenských  kín  a  klubov  o 
ďalších desať  titulov toho najkvalitnejšieho zo  svetovej kinematografie. Projekt 100 patrí 
ku kľúčovým podujatiam, ktoré organizuje  Asociácia slovenských filmových klubov v tesnej 
spolupráci  so  Slovenským  filmovým  ústavom.    Snímky,  ktoré  tvoria  zlatý  fond  svetovej 
kinematografie ale i najnovšie filmy, ktoré získali ocenenia na prestížnych medzinárodných 
filmových  festivaloch  uvedú  organizátori  tento  rok  v  34  mestách  a  v 44  kinách  na 
Slovensku.  
 
Program prehliadky Projekt 100  sa dlhodobo  vyznačuje  rôznorodosťou a  kvalitou.   Minulý 
rok sa prehliadka vrátila do klubovej atmosféry otvorením v bratislavskom  filmovom klube 
Nostalgia. Bude to tak aj tento rok a 10. septembra podujatie otvorí juhoslovanský film Dom 
obesenca  Emira  Kusturicu,  ktorý  je  pokladaný  za  jedno  z  najlepších  diel  tohto  režiséra.  Z 
prestížneho MFF Cannes  si  v roku 1989 odniesol Cenu  za najlepšiu  réžiu. Diváci budú mať 
možnosť pozrieť si tento film po rokoch na zreštaurovanej kópii. 
 
Program  slovenskej  časti  Prehliadky  sa  v posledných  rokoch  začal  mierne  odlišovať  od 
českého  Projektu  100.    S nástupom  nového  vedenia  Asociácie  českých  filmových  klubov, 
ktorá  je  partnerským  organizátorom  Projektu  100  v Čechách  sa  jubilejný  pätnásty  ročník 
prehliadky  zhoduje  len  v piatich  tituloch.  Ako  uviedol  Peter  Dubecký,  predseda  ASFK  pre 
mesačník  Film.sk:    „Rozdiel  v aktuálnom  ročníku  je daný aj  tým,  že  česká  strana mala  len 
osem titulov zatiaľ čo my sa snažíme držať osvedčenej desiatky (...) Nové vedenie AČFK chce 
zásadným  spôsobom  zmeniť  zabehanú  štruktúru  Projektu  100  (...)  Pre  rok  2010  AČFK 
navrhuje  venovať  sa  filmu noir. Nie  je  to úplne márny návrh, ale  k filmu noir patria  tituly 
z obdobia 40. a 50.  rokov a našou ambíciou  vždy bolo dramaturgiu Projektu 100 vyskladať 
z nových filmov i diel, ktoré patria do zlatého fondu svetovej alebo domácej kinematografie.“ 

Zo  zlatého  fondu  svetovej  kinematografie tohto  roku  diváci  na  Slovensku  uvidia  klasický 
horor  nemej  éry  Upír  Nosferatu  (1921).  Friedrich  Wilhelm  Murnau  ho  nakrúcal  i na 
Oravskom  zámku.  ASFK  uvádza  jeho  neozvučenú  zrekonštruovanú  verziu. Diváci  sa môžu 
tešiť aj na  slávny  film Akira Kurosawu Sedem  samurajov  (1954),  ktorý  získal  Strieborného 
leva  na MFF  v Benátkach  a práve  toto  dielo  sa  stalo  inšpiráciou  pre  známy  americký  film 
Sedem  statočných. V rámci Projektu 100 ho diváci po prvý  raz uvidia v o 102 minút dlhšej 



verzii.  Ďalším  titulom  je  film majstra  hrôzy  Alfreda  Hitchcocka  Psycho  (1960),  ktorý    sa 
navždy  zapísal  do  histórie  filmu  ako  najslávnejší  horor.  Zo  súčasnejších  filmov  by  divákov 
mohol  do  kina  pritiahnuť  napríklad  film  amerického  nezávislého  filmára  Darrena 
Aronofskeho, ktorý vo svojej dráme Rekviem za sen (2000) rozpráva príbeh štyroch ľudí a ich 
rôznych závislostí. V programe  je aj snímka argentínskeho režiséra Estebana Sapira Anténa 
(2007) – inšpirovaná klasickými nemými filmami – čiernobiela rozprávková alegória o meste, 
v  ktorom  sa  stratili  slová.  Ďalšími  filmami  v programe  prehliadky,  ktoré  zožali  úspech 
a odniesli  si  ocenenia  z  MFF  Cannes  sú  psychologická  dráma  Laurenta  Canteta  Medzi 
stenami o súčasnej multikultúrnej  francúzskej spoločnosti  (v roku 2008 získal Zlatú palmu);  
a najnovší  film  bratov  Dardennovcov Mlčanie  Lorny  (2008),  ktorý  získal  cenu  za  najlepší 
scenár.  V  druhej  časti  plánovaného  triptychu  Thea  Angelopoulosa  o  emigrácii    a pamäti 
Prachu času je hlavným hrdinom americký režisér gréckeho pôvodu, ktorý sa vracia do Ríma, 
aby  dokončil  nakrúcanie  svojho  filmu.  A tohtoročný  výber  exkluzívnych  filmových  kúskov 
uzavrie  fascinujúca dráma o vzniku  jedného z najznámejších maliarskych diel všetkých  čias 
Rembrandtova Nočná hliadka režiséra Petra Greenawaya. 

Pôvodným  zámerom  Projektu  100  bolo  v priebehu  desiatich  rokov  priniesť  do  kín  100 
výnimočných  filmových diel. Ale neostalo pri stovke a tohtoročná desiatka prinesie už 151. 
celovečerný  film.  Organizátor  vydáva  tento  rok  už  ôsmy  bulletin  ako  zvláštne  vydanie 
mesačníka  Film.sk.  Recenzie  všetkých  filmov  v  tohtoročnom  programe  prehliadky  od 
renomovaných  filmových  kritikov,  teoretikov  a  vedcov;  profily  a  filmografie  režisérov, 
výrobné  údaje  k  jednotlivým  titulom  a  ďalšie  užitočné  informácie  o  aktuálnom  ročníku, 
vrátane kompletného programu kín nájdu diváci v  zvláštnom vydaní – Projekt 100 – 2009 
v septembrovom čísle Film.sk. 
 
Projekt 100 sa tento rok koná v 34 mestách: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, 
Bytča, Dolný Kubín, Hnadlová, Humenné, Košice, Kremnica, Kysucké Nové Mesto, Levice, 
Lučenec, Malacky, Martin, Modra, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, 
Považská  Bystrica,  Prievidza,  Rimavská  Sobota,  Ružomberok,  Senica,  Spišská  Nová  Ves, 
Šaľa, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Žarnovica. 
V Bratislave sa budú predstavenia premietať v šiestich kinách: v FK Charlie Centrum, FK DK 
IGRIC, FK Dom kultúry Lúky, FK Mladosť, FK Nostalgia, FK Za zrkadlom. Spolu diváci budú 
mať možnosť vidieť filmy tohtoročného Projektu 100 v 44 kinosálach. 
 

Podujatie sa koná s finančnou podporou  
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  

a Programu EÚ MEDIA 
 

 Mediálnymi partnermi podujatia sú: 
 Zoznam.sk  
Rádio_FM  
Denník SME  

Mesačník Film.sk 
 

DISTRIBUČNÉ  LISTY  FILMOV  V PROGRAME  PREHLIADKY  A  OSTATNÉ  UŽITOČNÉ  INFORMÁCIE 
NÁJDETE  NA www.asfk.sk  A  V SEPTEMBROVOM  VYDANÍ   MESAČNÍKA O  FILMOVOM  DIANÍ  NA 
SLOVENSKU  FILM.SK    a  na  www.filmsk.sk,  ALEBO  VÁM  ICH  RADI  POŠLEME  E‐MAILOM: 
zatkova@ask.sk 

http://www.asfk.sk/
http://www.film.sk/
mailto:zatkova@ask.sk


 
NOVINÁRSKE PROJEKCIE – SEPTEMBER 

 

07.09. / 11.00 FK Charlie centrum   Rembrandtova Nočná hliadka,  

UK/Poľsko/Kanada/Hol.,  r. Peter Greenaway, 2007, 139  
min.    

10.09. / 11.00 FK Charlie centrum      Anténa ‐ Argentína/Holandsko, 2007, 98 min., r.  

        Esteban Sapir 

11.09. / 11.00 FK Charlie centrum  Rekviem za sen, USA, 2000, 102 min., r. Darren  

Aronofsky  

               14.00               Psycho, USA, 1960, 109 min., r. Alfred Hitchcock 

18.09. / 11.00 FK Mladosť    Prach času, Grécko/Taliansko/Nemecko/Rusko, 126  

min., r. Theo Angelopoulus 

21.09./ 13.00   FK Charlie centrum  Dom obesenca , Juhoslávia, 1988, 142 min., r.  

Emir Kusturica 

 

 
PROJEKT 100 – 2009 – ZOZNAM FILMOV  

 
1. ANTÉNA, r. E. Sapir, 2007, Argentína, 90 min. 

Anténa sa odohráva v zvláštnom meste, ovládanom pánom Televízia, v ktorom sa stratili slová. 
Využívajúc postupy kresleného filmu, Anténa rozpráva dobrodružný príbeh o totalitnom štáte, 
únosoch, polícii a gangstroch, bláznivých vynálezcoch a záchrane v poslednej chvíli. Anténa hýri 
nápadmi a hoci je inšpirovaná nemou klasikou Murnaua, Langa, Ejzeštejna, či Vertova, zostáva veľmi 
moderným filmom. 
 

2. DOM OBESENCA, r. E. Kusturica, 1988, Juhoslávia, 142 min. 
Príbeh o túžbe po voľnosti, o slobode, o biede i bohatstve života, plný humoru a surrealistických 
predstáv, ale i drsných záberov. Hlavným hrdinom je chlapec vychovaný babičkou a strýkom v 
chudobnej rómskej osade, odkiaľ niekoľkokrát ročne odvážaju deti do Talianska, aby kradli, žobrali a 
nádenníčili. Dom obesenca je jedným z najlepších Kusturicových filmov, ziskal Cenu za najlepšiu réžiu 
na MFF Cannes 1989. 
 

3. MEDZI STENAMI,  L. Cantent, 2008, Francúzsko, 131 min. 
Adaptácia rovnomennej knihy zo školského prostredia, ktorej autorom je pedagóg a spisovateľ 
Francois Begaudeau. Ten si v nej zahral i hlavnú postavu, učiteľa Francoisa a jeho žiakov stvárnili 
skutoční študenti – neherci. Tento pohľad do mikrokozmu súčasnej multikultúrnej francúzskej 
spoločnosti získal Zlatú palmu na MFF Cannes 2008 za najlepší cudzojazyčný film a bol nominovaný 
na cenu Americkej filmovej akadémie Oscar. 
 

4. MLČANIE LORNY, r. J.‐P. Dardenne a L. Dardenne, 2008, Belgicko / Franc./ Tal., 105 min. 



Lorna, mladá Albánka žijúca v Belgicku, túži po vlastnom snackbare. Aby získala občianstvo, podstúpi 
fingovanú svadbu s drogovo závislým Claudym. Ten predstavuje pre Lornu cestu k slobode, ale 
zároveň je pre ňu aj tou najväčšou prekážkou... Najnovší film bratov Dardennovcov (Dieťa, Syn, 
Rosetta) si odniesol z Cannes 2008 cenu za najlepší scenár a Arta Dobroshi bola nominovaná na 
Európsku filmovú cenu pre najlepšiu herečku. 
 

5. PRACH ČASU, r. T. Angelopoulus, 2008, Grécko/ Taliansko/ SRN / Francúzsko/ Rusko, 125 
min. 

 Pán A., americký režisér gréckeho pôvodu, sa vracia do Ríma, aby dokončil nakrúcanie filmu, ktoré z 
neznámeho dôvodu prerušil. Postavy vo filme sa navzájom strácajú a znova nachádzajú, miešajú sa v 
čase, priestore i v behu najdôležitejších udalostí druhej polovice 20. storočia: na Sibíri, v Kazachstane, 
Nemecku i Amerike; od smrti Stalina cez aféru Watergate a vojnu vo Vietname až po pád berlínskeho 
múru. 

6. PSYCHO, r. A. Hitchcock, 1960, USA, 109 min. 
Po remaku Gusa van Santa sa na plátna našich kín po rokoch vracia originál – legendárny triler 
„majstra hrôzy“ Alfreda Hitchcocka. Film bol nakrútený podľa rovnomennej predlohy, vychádzajúcej 
zo skutočnej udalosti – príbehu človeka, ktorý si po smrti matky ponechal jej zabalzamovanú mŕtvolu. 
Norman Bates v podaní Anthonyho Perkinsa, tajomný motel a scéna v sprche sa navždy zapísali do 
histórie filmu.  
 

7. REKVIEM ZA SEN, r. Darren Aronofsky, 2000, USA, 102 min. 
Ovdovená Sara Goldfarbová žije na Coney Island a rýchlo podlieha kúzlu televíznych programov. 
Práve teraz drží dietu, aby sa mohla zúčastniť jednej zo show. Jej milý, ale bezmocný syn Harry má 
novú priateľku Marion, s ktoru sa snažia čeliť bolestnej realite útekom do snov. Ani Harryho najlepší 
kamarát Tyrone, ktorý sa živí predajom drog to nemá v živote jendoduché. A tak sa štvorica ľudí, 
ktorým osud veľmi nepraje, krúti v bludnom kruhu bezmocnosti a beznádeje.  
 

8. REMBRANDTOVA NOČNÁ HLIADKA,  P. Greenaway, 2007, VB / Poľ. / Kan. / Hol., 139 
min. 

Režisér Peter Greenaway (Umelcova zmluva, Prosperove knihy, atď.) sa vracia s fascinujúcou drámou 
o vzniku jedného z najznámejších maliarskych diel všetkých čias – Nočnej hliadky. Čo sa skrýva za 
obrazom? Kto sú ľudia, ktori ho zaplatili a ktorí sú na ňom vyobrazení? Vizuálne provokatívny až 
obscénny film nás zavedie hlboko do Rembrandtovej duše. 
 

9. SEDEM SAMURAJOV,  A. Kurosawa, 1954, Jap., 207 min. 
Slávny film Akiru Kurosawu, ktorý bol inšpiráciou pre Sedem statočných a získal Strieborného leva na 
MFF v Benátkach. Jeho dej sa odohráva na konci 16. Storočí v Japonsku, keď krajinu pustošili vojny a 
útoky lupičškých bánd. Sedliaci z jednej dediny vysoko v horách sa rozhodnú najať si na svoju ochranu 
samurajov. V Projekte 100 je na Slovensku prvýkrát uvádzaná o 102 minut dlhšia restaurovaná kópia. 
 

10. UPÍR NOSFERATU, r. F. W. Murnau, 1922, Nem., 70 min. 
Klasický horor nemej éry vychádza zo slávneho Stokerovho románu Dracula, ale kvôli problémom s 
autorskými právami musel Friedrich Wilhelm Murnau zmeniť názov i mená postáv. A tak vo filme 
mladý úradník realitnej kancelárie Hutter prichádza do Transylvánie na hrad bohatého kupca, grófa 
Orloka (nakrúcalo sa na Oravskom hrade). Po jeho návrate už však nič nie je tak ako predtým. 
 


