Medzinárodná filmová prehliadka

FESTIVAL SLOBODY 2012

UTOROK 6. NOVEMBRA

9.00

9.10

Muţi revolúcie /réžia Z. Piussi, SK, 2011, 65´/
Najnovšia dokumentárna snímka Zuzany Piussi je
mozaikou subjektívnych pohľadov bývalých
revolucionárov – priamych účastníkov Nežnej revolúcie.

10.20

11.10

BLOK „B“

BLOK „C“

9.00

Preţili sme GULAG /réžia O. Krajňák, SK, 2008, 45´/
Päť mužov rozpráva príbeh svojho zavlečenia do
sovietskych táborov a vo všetkých príbehoch vidno
rovnaký scenár KGB. Podobne vstúpilo KGB do osudu
viac ako 7000 slovenským občanom.

V kruhu desiatich /réžia T. Vitek, SK, 2012, 26´/
Dokument z cyklu STV Família. Príbeh mnohopočetnej
rodiny s minulosťou kruto poznačenou totalitným
režimom.

9.45

Tiene barbarskej noci /réžia I. Sivák, SK, 2011, 35´/
Likvidáciou kláštorov sa režimu podarilo rozbiť rehoľný
život. Film rozpráva príbeh života rehoľníkov po tejto
udalosti.

Sluníčko /réžia Ľ. Krajňáková, SK, 2011, 15´/
Hlásnik Sluníčko nie je iba turistickou atrakciou pražskej
Malej Strany, ale aj obeťou komunistického režimu
v časoch, keď slnko v tomto meste nemal kto vítať.

10.20

Slávnostné otvorenie Festivalu slobody

18.20

Arbitráţ /réžia Ľ. Polák, SK, 2012, 26´/
Premiéra dokumentu zachytáva osudy pamätníkov,
ktorých sa priamo dotkla zmena hraníc v prospech
Maďarska v novembri 1938.

19.00

Protektor /réžia M. Najbrt, CZ, 2009, 98´/
Riskantná hra o kariéru, ľudskú dôstojnosť a nakoniec aj
o život v temných a krvavých časoch Heydrichiády.
Diskusia

9.00

Eštebák /réžia J. Nvota, SK, PL, CZ, 2012,108´/
Trpká komédia odohrávajúca sa v dobách najtvrdšej
normalizácie v období po okupácii ČSSR vojskami
Varšavskej zmluvy.

10.50

Voľne ţijúca mládeţ /réžia D. Ondruš, SK, 2006, 26´/
Výpoveď speváka Zóny A o jeho spolupráci s ŠtB
zachytáva pokus totalitného režimu kontrolovať život
mládeže. Azda viac než o kapele hovorí o povahe
československej spoločnosti toho obdobia.

Sila svedectva /réžia O. Krajňák, SK, 2012/
Dvojjazyčné DVD v deviatich krátkych dokumentoch
zachytáva strhujúce svedectvá slovenských občanov,
ktorí za svoj názor alebo náboženskú príslušnosť boli
prenasledovaní.
Prenasledovanie cirkvi/10´
Úteky za hranice/9´

11.20

Sila svedectva /réžia T. Vitek, SK, 2012/
Dvojjazyčné DVD v deviatich krátkych dokumentoch
zachytáva strhujúce svedectvá slovenských občanov,
ktorí za svoj názor alebo náboženskú príslušnosť boli
prenasledovaní.
Rok 1968 a normalizácia/9´
Ţivot za mreţami/10´

10.40

Diskusia

11.40

Diskusia

18.30

Zločin a beztrestnosť
/réžia T. Novák, F. Skrabski, HU, 2010, 70´/
Dvom žurnalistom v „prestrojení“ sa pomocou série
trikov podarilo presvedčiť dvadsať rokov mlčiaceho
vodcu krvavých represálií po roku 1956 Bélu Biszkuho,
aby sa postavil pred kameru a prehovoril.

18.00

Cudzie listy /réžia M. Drygas, PL, 2011, 56´/
Poľské komunistické bezpečnostné služby každoročne
kontrolovali desiatky miliónov listov. Lustratori, členovia
špecializovaných buniek rozlepovali obálky, čítali
a analyzovali súkromnú korešpondenciu a následne
písali správy o náladách v spoločnosti.

19.45

Občan Havel
/réžia P. Koutecký, M. Janek, CZ, 2007,119´/
Film nazerá do zákulisia politických aj súkromných drám
bývalého disidenta Václava Havla.

19.00

Slávnostné ukončenie Festivalu slobody

19.20

Eštebák /réžia J. Nvota, SK, PL, CZ, 2012, 108´/
Trpká komédia odohrávajúca sa v dobách najtvrdšej
normalizácie v období po okupácii ČSSR vojskami
Varšavskej zmluvy.

Diskusia

18.00

20.40

ŠTVRTOK 8. NOVEMBRA

Malé otvorenie Festivalu slobody
BLOK „A“

10.50

STREDA 7. NOVEMBRA

Čaša vína

Zmena programu vyhradená

