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PROJEKT 100 – 2012  PUTUJE EŠTE DO 
KONCA DECEMBRA.  ZATIAĽ PRILÁKAL 13 
TISÍC DIVÁKOV!  
 

 
 

18. ročník najväčšej filmovej prehliadky na Slovensku – PROJEKT 100 má 
pred sebou posledný mesiac putovania. Desať  výnimočných filmových 
diel a jedenásty archívny špeciál nájdu diváci v kinách po celom Slovensku 
ešte do 31. decembra. Tento rok sa do prehliadky zapojilo 36 kamenných 
kín a filmových klubov v 32 slovenských mestách. V decembri ponúkne 
projekcie vybraných titulov prehliadky ešte 23 z nich. 
 
Jedno z kľúčových filmových a vzdelávacích podujatí v SR sa teší dlhoročnej 
priazni divákov vo všetkých regiónoch. Tento ročník je posledným, kedy je 
všetkých desať filmov i jedenásty archívny špeciál  v kinách premietaných 
výlučne na klasických premietačkách z 35mm kópií. Do Projekt-u 100 sa tak 
mohli naplno zapojiť aj kamenné jednosálové kiná, ktoré ešte neprešli 
digitalizáciou. Od septembra do konca novembra navštívilo tieto kultúrne stánky 
vďaka Projektu 100 zatiaľ 13 tisíc platiacich divákov.  
V programe prehliadky, ktorá poputuje ešte do konca tohto mesiaca je zatiaľ 
najvyhľadávanejším filmom britská snímka Hanba Steva McQueena. Po 
nedávnom udeľovaní prestížnych Európskych filmových cien si tvorcovia filmu 
pripísali na zoznam ocenení ďalšie dve významné ceny – EFA za najlepšiu 
kameru a najlepší strih. Oscarová iránska dráma režiséra Asghara Farhadiho 
Rozchod Nadera a Simin je druhým divácky najúspešnejším filmom 
tohtoročného Projekt-u 100. 
Tieto dva tituly, ale aj ďalšie kinematografické klenoty – Bohémsky život (r. A. 
Kaurismäki) ● Čierna mačka, biely kocúr (r. E. Kusturica) ● Neha (r. M. Šulík) ● 
Čierna venuša (r. A. Kechiche) ● Život Briana (r. T. Jones) ● V tme (r. A. 



Holland)  ● Trainspotting (r. D. Boyle) ● Chlapec na bicykli (r. J.-P. a L. 
Dardenne) a jedenásty bonusový titul s rokom výroby 1922 Upír Nosferatu (r. F. 
W. Murnau) – majú diváci šancu vidieť ešte v 23 filmových kluboch po celom 
Slovensku do 31. decembra.  
 
Upír Nosferatu – symbolická rozlúčka s rokom plným kvalitného filmového 
umenia. 
 
18. decembra Asociácia slovenských filmových klubov symbolicky zakončí 
úspešný rok 2012 oslavou venovanou filmovým divákov a tvorcom. Magický 
horor, jedno z vrcholných diel nemeckého expresionizmu z roku 1922 Upír 
Nosferatu F. W. Murnaua bol tento rok zaradený do prehliadky Projekt 100 ako 
ozdoba programu, keďže hlavným a dlhoročným zámerom podujatia je prinášať 
na plátna kín diela Zlatého fondu svetovej kinematografie. Upír Nosferatu bol po 
prvýkrát uvedený na striebornom plátne pred 90-timi rokmi. O pár dní bude 
premietanie tohto diela v bratislavskom Kine Lumière, aj so sprievodným 
podujatím (vianočným punčom) symbolickou bodkou za rokom plným kvalitného 
filmového umenia, ktoré sa podarilo podarilo dostať na plátna mnohých kín. 
Projekcia archívneho filmu Upír Nosferatu bude na dlhší čas jeho posledným 
verejným uvedením na Slovensku a  tento večer bude pre divákov ojedinelým 
(nie len) filmovým zážitkom. 
 
Projekt 100 potrvá ešte do 31. decembra a v priebehu mesiaca ho nájdete 
v týchto slovenských kinách:  
 
FK Oko BANSKÁ ŠTIAVNICA /  Kino Lumière BRATISLAVA / kino Mladosť 
BRATISLAVA / FK Igric BRATISLAVA / FK BYTČA / FK Rebel HANDLOVÁ / 
Kinoklub Fajn HUMENNÉ / FK Iskra KEŽMAROK / kino Akropola KREMNICA 
/  FK MCK MALACKY / FK “K4” MODRA / FK pri MsKP NÁMESTOVO / FK 
kino Považan NOVÉ MESTO NAD VÁHOM / FK Kultúrne centrum PEZINOK /  
FK Fontána PIEŠŤANY / kino Scala PREŠOV /  FK pri DK PÚCHOV / kino 
Orbis RIMAVSKÁ SOBOTA / kino Mier SPIŠSKÁ NOVÁ VES /  kino Mostár 
BREZNO /  kino Centrum SNINA / kino Hron MsKc ŽIAR NAD HRONOM / 
kino Primáš MYJAVA 
 
________________________________________________________________ 
Všetky informácie o filmoch: http://www.asfk.sk/projekt-100/projekt-100-2012 / 
Fotografie na stiahnutie: http://www.asfk.sk/servis-pre-media/foto-na-stiahnutie  
/ Kontakt pre médiá: Eva Rebollo rebollo@asfk.sk 
 
 


