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DNES PRÍDE DO KINA MILIÓNTY DIVÁK 
PROJEKTU-U 100! 

 
Stačí už len pár lístkov a na Slovensku zaznamenáme dôležitý medzník v diváckej 
histórii PROJEKTU-u 100 – najväčšieho putovného podujatia, ktoré do kín prináša 
kľúčové filmy zo zlatého fondu svetovej kinematografie. V jednom z bratislavských 
filmových klubov dnes privítame diváka číslo milión. Počas sedemnásťročnej 
histórie česko-slovenskej putovnej prehliadky, ktorá sa zrodila ako spoločná 
myšlienka predstaviteľov Asociácie slovenských filmových klubov a  Asociácie 
českých filmových klubov v  roku 1995, sme sa tešili veľkej diváckej priazni. 
Slovenskí diváci však v roku 2011 lámu všetky rekordy! 
 
V tejto chvíli je už jasné, že dnes 4.11. o 18.00 hod. privítame v bratislavskom kine 
Lumière na projekcii filmu Dobré srdce (r. Dagur Kári) miliónteho diváka Projekt-u 
100! Keďže divák je pre nás najdôležitejší a predovšetkým na neho sa sústredí naša 
distribučná a klubová činnosť, patrične si ho uctíme. Divákovi/čke číslo 1.000.000 dnes 
slávnostne odovzdáme niekoľko vecných cien: výber kvalitných titulov – kníh i DVD 
z vydavateľskej činnosti organizátorov Projektu 100 – Asociácie slovenských 
filmových klubov a Slovenského filmového ústavu, 20 voľných vstupov do kina 
Lumière v Bratislave a celoročné predplatné mesačníka Film.sk. 
 
Miliónteho diváka získame na Slovensku na základe priebežne spracúvaných 
štatistických údajov návštevnosti za všetky doterajšie ročníky prehliadky na 
Slovensku a v Českej republike.  Vyše 170 dlhometrážnych a 50 krátkometrážnych 
filmov, ktoré sa odpremietali na 22 723 predstaveniach videlo do tejto chvíle TAKMER 
1.000.000 divákov!  Dnes večer čakáme už len na toho miliónteho. 
 
Projekt 100 je v kontexte klubového hnutia a distribúcie výnimočným podujatím. Ako 
jediné si od svojho vzniku v roku 1995 udržalo svoju pôvodnú podobu a zámer a každý 
rok vytrvalo obohacuje program slovenských i českých kín o zásadné diela z alternatívnej 
distribúcie, ku ktorým by sa divák inak nedostal. Programová skladba prehliadky sa na 
Slovensku a v Čechách síce v posledných rokoch dramaturgicky i počtom filmov líši, no 
Projekt 100 naďalej zachováva tradíciu priateľstva a spolupráce v oblasti českej 
a slovenskej klubovej činnosti a alternatívnej distribúcie. Miliónty divák je spoločným 
úspechom a ocenením dlhoročných snáh oboch organizátorov.  



________________________________________________________________________ 
 
„Projekt 100 je z môjho pohľadu zásadná prehliadka, pretože na rozdiel od bežnej 
distribúcie, ktorá sa sústreďuje len na tzv. stredný prúd ukazuje divákovi aká je 
kinematografia v skutočnosti – odhaľuje mu tú oblasť, kde sa film chápe ako umenie a to 
je mimoriadne dôležité, pretože kinematografia vonkoncom nie je len o filmoch ako 
Titanik...“ 

Martin Ciel, filmový teoretik 
 
„Projekt 100 kombinuje dôležité so zaujímavým. Ponúka filmy, ktoré sa stali 
stredobodom pozornosti na prestížnych festivaloch, ale bývajú na okraji záujmu 
slovenských distribučných spoločností. A zároveň predstavuje tituly z dejín 
kinematografie, ktoré by mali tvoriť základ filmovej gramotnosti. Tieto snímky navyše 
vracia na plátna kín, pre ktoré boli pôvodne vytvorené.“ 
 

 
Daniel Bernát, redaktor denníka Pravda 

________________________________________________________________________ 
 
• 17. ročník putovnej prehliadky PROJEKT 100 sa začal 8.   septembra a potrvá do 
31. decembra 2011. 
 
• Na plátna 41 filmových klubov a artkín v 33 slovenských mestách prináša  desať 
celovečerných titulov a jeden krátky film – pozoruhodné snímky filmovej klasiky i diela 
súčasnej generácie režisérov oceňované na najprestížnejších medzinárodných festivaloch: 
  
Utorok po Vianociach (r. R. Muntean) / Erotikon (r. G. Machatý) / Smrť v Benátkach 
(r. L. Visconti) / Melancholia (r. Lars von Trier) / Nórske drevo (r. H. A. Tran) / Dobré 
srdce (r. D. Kári) / Strýko Búnmí (A. Weerasethakul) / Druhá strana mince (r. B. 
Lankosz) / Turínsky kôň (r. B. Tarr) / Veľká láska (r. P. Ètaix) + krátky film Všetko 
najlepšie (r. P. Ètaix)  
 
• Prehliadka sa v roku 2011 koná v týchto 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  
 
Projekt 100 podporuje existenciu a činnosť kamenných kín a filmových 
klubov.  
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VŚETKY INFORMÁCIE O PODUJATÍ 17. PROJEKT 100 – 2011 NÁJDETE NA 

www.asfk.sk 


