
FESTIVAL SLOBODY
5. – 10. november 2018, Bratislava 

Hodnotu slobody a odvahy pripomenú  lmy, diskusie aj výstavy

Ústav pamäti národa pripravuje ôsmy ročník Festivalu slobody, ktorý sa bude konať od 5. do 10. 
novembra 2018. Hlavnou témou podujatia budú udalosti roku 1968: Pražská jar, invázia a okupácia
Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Festival slobody je multižánrové medzinárodné 
podujatie, ktoré pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku.

Ústav pamäti národa pripravuje premietania dokumentárnych a hraných  lmov pre študentov 
a verejnosť, program pre školy v budove Slovenského rozhlasu vrátane diskusie s pamätníkmi 
a historikmi aj divadelné predstavenia. Súčasťou programu budú tiež výstavy o záchrancoch 
a zachránených z obdobia holokaustu, o protestoch proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy 
do Československa a o kultúrnej opozícii v krajinách komunistického bloku.  

Prvý deň  lmovej prehliadky v kine Lumière (6. november) otvorí dokumentárny  lm Agent Vian 
a diskusia o praktikách komunistickej Štátnej bezpečnosti. Príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli radikálne 
protestovať proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy, priblíži blok dokumentov 
venovaných pamiatke “živých pochodní”. Prvý  lmový večer uzavrie čierna komédia Stratili sme 
Stalina.

Filmová prehliadka bude 7. novembra pokračovať premietaním dobových propagandistických 
dokumentov spolu s úvodným slovom historika o vývoji filmovej propagandy v období 
“budovania socializmu”. Pripravená je aj slovenská premiéra dokumentu Watching the moon at the 
night o súčasnom terorizme a antisemitizme a diskusia s režisérkou Joannou Helander. Program 
v kine Lumière ukončí dokumentárny  lm Chuck Norris vs. komunizmus o pašovaní a nelegálnom 
rozširovaní západných  lmov v totalitnom Rumunsku. 

Hlavný program festivalu, diskusia a vernisáž výstavy Za vašu a našu slobodu, sa bude konať 
8. novembra v Novej Cvernovke. Diskutovať budú Pavel Litvinov (USA), Joanna Helander (Švédsko) 
a Zoltán Bíró (Maďarsko), ktorí v roku 1968 otvorene protestovali proti okupácii Československa. 
Za vyjadrenie názoru boli vo svojich krajinách – v Sovietskom zväze, Poľsku a Maďarsku – 
prenasledovaní a trestaní. 

Vernisáž výstavy Between Life and the Death bude na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice 
9. novembra. Výstava zachytáva príbehy ľudí, ktorí sa počas druhej svetovej vojny odvážili pomôcť 
prenasledovaným Židom. 

V predstavení Divadla Aréna #dubček sa mladí umelci snažia cez osobnosť Alexandra Dubčeka 
pochopiť život v období socializmu a pripomenúť si udalosti augusta 1968. Vstup na predstaven-
ie je voľný, je však potrebné dopredu si vyzdvihnúť lístky. Vstupenky sú od 10. októbra k dispozícii 
v pokladni Divadla Aréna. Ponúkame štyri lístky na osobu. 

Inscenácia Poledne českého Divadla Continuo priblíži príbehy “ôsmich statočných”, ktorí sa odvážili 
25. augusta 1968 demonštrovať proti okupácií Československa na Červenom námestí v Moskve. 
Po rozohnaní demonštrácie ich čakali výsluchy, súdy, vyhnanstvá, pracovné tábory a nútené 
umiestenia v psychiatrických klinikách.



Multimediálna výstava Risk Factors v Pistoriho paláci (vernisáž 7. novembra) ukazuje význam 
umeleckej opozície a kultúrneho dedičstva disentu v bývalých socialistických krajinách. Súťažné 
 lmy projektu Courage s rovnakou témou si budú môcť návštevníci festivalu pozrieť 10. novembra, 

tiež v Pistoriho paláci. 

Na všetky podujatia je vstup voľný. Výnimkou je slávnostné otvorenie festivalu, kde je vstup len 
na pozvánky. Viac informácií o podujatiach je na www.festivalslobody.sk.


