14. november (štvrtok)

19. – 21. november

19.00 – 21.00
Audiencia
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
Divadelné predstavenie hry Václava Havla Audiencia
v podaní hercov Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Jednoaktová tragikomická dráma z roku 1975 prináša
pohľad na obdobie normalizácie, keď životy ľudí písali
každý deň nové absurdné drámy...

Deň otvorených dverí v Archíve ÚPN
Archív ÚPN, Miletičova 7
Prezentácia činnosti, komentovaná prehliadka depotov
archívu, výstava dokumentov a fotografií k 30. výročiu
Novembra ´89 z pohľadu ŠtB a pádu železnej opony.

15. november (piatok)
8.00 – 12.00
Festival slobody pod Pyramídou
Blok vyhradený pre študentov
Slovenský rozhlas, Komorné štúdio, Mýtna 1
8.00 Projekcia filmu ÚPN November +20
9.00 – 10.00 Diskusia k filmu s historikmi ÚPN a aktérmi
Novembra ´89 – živé vysielanie v Rádiu Devín.
10.15 – 11.15 Odposluch dvoch častí z cyklu Čakanie na Nežnú.
Živé vysielanie a predpremiéra relácie v Rádiu Devín.
11.15 – 12.15 Diskusia s tvorcami cyklu Čakanie na Nežnú.
Živé vysielanie v Rádiu Devín.
17.00 – 21.00
Protestsongy – Hlas slobody v Strednej Európe
Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio, Mýtna 1
Verejný záznam koncertu predstaviteľov stredoeurópskych
Protestsongov. V moderovanom programe s uvedením kapiel
a interpretov vystúpia:
Svatopluk (Česko, piesne Sváťu Karáska)
Mateusz Nagórski (Poľsko, piesne Jacka Kaczmarskiego)
FG–4 (Maďarsko, piesne kapely Illés)
Jednofázové kvasenie (Slovensko, piesne Slnovratu)

17. november (nedeľa)
10.00 – 18.00
Víkend zatvorených hraníc
Cyklomost slobody, Devínska Nová Ves
Ukážka atmosféry na hraniciach komunistického Československa. Uzatvorenie/otvorenie hranice, prednášky, udeľovanie
vycestovacích doložiek. 15.00 – 18.00 oficiálna časť programu
– symbolická spomienka na pochod Ahoj Európa, pietna spomienka na obete železnej opony. V spolupráci s BSK.
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Výstavy
28. október – 22. november
Sametová/Nežná
Nádvorie sv. Juraja, Primaciálny palác, Primaciálne námestie 2
Výstava kurátora Tomáša Pospěcha, fotografie troch
slovenských a štyroch českých fotografov pripomínajúce
euforické obdobie od 17. novembra do konca roku 1989.
V spolupráci s Českým centrom v Bratislave.
7. november – 30. november
Železná opona
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68,
Devínska Nová Ves
Výstava kurátorky Lenky Encingerovej a Istracentra
v Devínskej Novej Vsi spoluorganizovaná ÚPN. Fotoreportáž
zo slovenského úseku železnej opony pred a po Novembri ´89.
16. august – 30. november
Pocta slobode
Hrad Devín
Výstava Múzea mesta Bratislavy – NKP Devín v spolupráci
s ÚPN venovaná vzniku, trvaniu a pádu železnej opony. Prístupná pre širokú verejnosť na vyhliadke stredného nádvoria
hradu. Autorom výstavy je Ladislav Snopko.
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8. november – 25. november
Vtedy na východe, vtedy na západe
Kino Lumière, Špitálska 4
Výstava fotografií Nežnej revolúcie mapujúca cestu
k slobode v Košiciach a Bratislave.
od 15. novembra
N89. Cesta k slobode
Bratislavský hrad
Interaktívna a multimediálna výstava SNM v spolupráci
s ÚPN mapujúca genézu, priebeh a dôsledky pádu komunistického režimu na Slovensku.
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11. – 17.
SLOVENSKÁ TLAČOVÁ AGENTÚRA
SLOVAK NEWS AGENCY

Realizáciu podujatí finančne podporil
Úrad vlády Slovenskej republiky

november 2019
Bratislava

11. november (pondelok)

12. november (utorok)

Medzinárodná filmová prehliadka
Kino Lumière, Špitálska 4

Medzinárodná filmová prehliadka
Kino Lumière, Špitálska 4

9.00 – 12.30
Blok vyhradený pre študentov
Dokumentárne a hrané filmy, diskusia.

9.00 – 13.00
Blok vyhradený pre študentov
Dokumentárne a hrané filmy, diskusia.

I. 9.00
1989: Z denníka Ivany A
Dokumentárny / Česko / 2014 / 42 min.
Autentický denník 18–ročnej Ivany vo filmovom
spracovaní osobitným spôsobom reflektuje posledný rok
existencie socialistického Československa. Dokument
s výraznou hudbou je obohatený o animácie a dobové
sekvencie spravodajských a publicistických relácií.
Po filme nasleduje diskusia s historikom ÚPN (30 min.).

I. 9.00
November +20
Dokumentárny / Slovensko / 2009 / 26 min.
Dokument z dielne ÚPN aktuálny aj pri 30. výročí Nežnej
revolúcie venovaný všetkým, ktorí nezabudli a nezabudnú,
ako aj tým, ktorí mnohé z udalostí nemali nikdy možnosť
spomenúť...

II. 10.30
Skřivánci na niti
Komédia / Československo / 1969 / 90 min.
Satira tzv. trezového filmu sa odohráva v 50. rokoch
v pracovnom tábore, kde sú vedľa seba „politickí previnilci“
a ženy odsúdené za pokus o útek cez hranice. Pásmo
paradoxných a groteskných situácií vyjadruje vieru
v človeka a schopnosť nájsť v ťaživej situácii iskričku nádeje
aj napriek bezohľadnej diktatúre.
18.00
Slávnostné otvorenie Festivalu slobody
+ premietanie filmu Gundermann
Dráma, životopisný, hudobný / Nemecko / 2018 / 128 min.
Skutočný príbeh východonemeckého pesničkára Gerharda
Gundermanna, vyhraneného ľavičiara pracujúceho ako
bagrista v bani. Odvrátenou stranou jeho života bola po roku
1989 priznaná spolupráca s tajnou políciou Stasi.
Vstup na pozvánky.

9.30
Spýtaj sa vašich 89
Dokumentárny / Slovensko / 2019 / 26 min.
Dokumentárna súčasť rovnomenného transmediálneho
projektu autoriek B. Berezňákovej a P. Morháčovej.
Vystavaná cez príbehy bežných ľudí so silnou spomienkou
na rok 1989.
Po premietaní oboch dokumentov nasleduje diskusia
venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie.
II. 10.45
Balón
Dráma, thriller, historický / Nemecko / 2018 / český dabing /
120 min.
Túžba po slobode, odvaha a vynaliezavosť podnieti dve
rodiny k úteku teplovzdušným balónom z Východného
do Západného Nemecka. Napínavý príbeh bol natočený
podľa skutočných udalostí.
17.00
Moszkva tér / Moskovské námestie
Dráma, komédia, romantický / Maďarsko / 2001 / 88 min. /
slovenské titulky
Dnes už kultová snímka režiséra F. Töröka vracajúca sa
v príbehoch maturantov k obdobiu pádu totalitného režimu.
Film ponúka aj archívne zábery z domácich i zahraničných
historických udalostí.
19.00
Konspirace 1989
Dokumentárny / Česko / 2019 / 52 min.
Rýchle zrútenie režimu v novembri ´89 viedlo k vzniku
mnohých alternatívnych výkladov udalostí. Dokument

A. Sedláčkovej skúma aktuálne teórie a mýty a nastoľuje
otázky o temných úlohách Štb, KGB či CIA.
20.15
Toman
Dráma, historický / Česko, Slovensko / 2018 / 145 min.
Čierny obchod s nedostatkovým tovarom, vydieranie,
kašírovanie vojnových zločincov aj ich obetí. Skutočný
príbeh obchodníka a rozviedčika s obrovskou mocou
Zdeňka Tomana v období tzv. Tretej republiky
a po Februári ´48.
17.30 – 19.00
Medzinárodná diskusia – November ´89
Historická budova NR SR, Župné námestie 12
Diskusia v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie
„Annus mirabilis a Slovensko. Od totality k demokracii“.
Pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky
Moderuje Pavol Demeš.
Hostia: Ján Čarnogurský, Ivan Bába (Maďarsko),
Łukasz Kamiński (Poľsko), Richard Cummings (V. Británia)

13. november (streda)
Medzinárodná filmová prehliadka
Kino Lumière, Špitálska 4
9.00 – 12.30
Blok vyhradený pre študentov
Dokumentárne a hrané filmy, diskusia.
I. 9.00
Kroky na hrane
Dokumentárny / Slovensko / 2017 / 40 min.
V apríli 1944 utiekli Slováci Vrba a Wetzler z pekla
koncentračného tábora Auschwitz–Birkenau, aby vydali
správu o tom, čo tam zažili. Po ich stopách sa rozbehlo šesť
ultrabežcov, aby pripomenuli ich dôležitý čin a svedectvo.
Po filme nasleduje diskusia s historikom ÚPN
k problematike holokaustu (30 min.).
II. 10.30
Swingtime
Dráma / Česko / 2006 / 90 min.
Námetom príbehu je skutočná akcia „Kámen“, pri ktorej
príslušníci ŠtB zámerne mystifikovali československých
občanov snažiacich sa o ilegálny prechod do zahraničia.
Vytvorili falošné hranice, hliadky, ba aj zahraničné úrady.

17.00
Studená vojna
Dráma, romantický / Poľsko, Francúzsko, V. Británia / 2018 /
88 min. / české titulky
Osudová láska a trpká balada speváčky Zuly a skladateľa
Wiktora v období budovania stalinského Poľska a studenej
vojny 50. a 60. rokov minulého storočia odohrávajúca sa
vo Varšave, Berlíne a Paríži.
18.50
Skřivánci na niti
Komédia / Československo / 1969 / 90 min.
Satira tzv. trezového filmu sa odohráva v 50. rokoch
v pracovnom tábore, kde sú vedľa seba „politickí previnilci“
a ženy odsúdené za pokus o útek cez hranice. Pásmo
paradoxných a groteskných situácií vyjadruje vieru
v človeka a schopnosť nájsť v ťaživej situácii iskričku nádeje
aj napriek bezohľadnej diktatúre.
20.40
Balón
Dráma, thriller, historický / Nemecko / 2018 / český dabing /
120 min.
Príbeh podľa skutočných udalostí o pokuse o útek
teplovzdušným balónom z Východného do Západného
Nemecka.
17.30 – 19.00
Diskusia s aktérmi Nežnej revolúcie na Slovensku
Historická budova NR SR, Župné námestie 12
Diskusia v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie
„Annus mirabilis a Slovensko. Od totality k demokracii“.
Pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky
Moderuje Jozef Hajko.
Hostia: J án Budaj, Ladislav Snopko, Vladimír Ondruš,
Juraj Alner

14. november (štvrtok)
13.00
Spomienka na pochod študentov 16. 11. 1989
Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6
Pietna spomienka na pochod bratislavských študentov
zo 16. novembra 1989.

