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Dokážete vari zachovať vážnu tvár, keď vás policajt na výsluchu vyzve: „Zdôvodnite, prečo ste sa 

zúčastnili na protizákonnom zhromaždení trpaslíkov!“ 

Snaha o autentický život za totality prinášala aj úsmevné situácie. Predovšetkým ale znamenala 

každodenný boj: o možnosť počúvať hudbu podľa vlastného vkusu, o šancu nadväzovať vzťahy podľa 

vlastného srdca, alebo aj o celospoločenskú zmenu za výdatnej pomoci oranžových trpaslíkov. 

Politický a kultúrny odboj v socialistických krajinách mal tisícky podôb a motivácií. Niektoré z nich 

ostávajú zachytené v pozoruhodných snímkach Roentgenizdat, Oranžová alternatíva a Teplí muži 

v studenej totalite, ktoré ponúka filmová prehliadka 10. novembra v Pistoriho paláci (popis nižšie).  

 

V prestávke medzi premietaniami sa môžete zapojiť do debaty o kultúrnom aj občianskom disente 

v Československu a ďalších socialistických krajinách. Kde, za akých podmienok a s akými rizikami 

mohla v čase neslobody existovať paralelná nezávislá kultúra? Diskutovať budú historička Marína 

Zavacká, filmový teoretik Martin Ciel a výtvarný historik Ján Kralovič. Moderuje Ján Klíma.   

https://www.facebook.com/events/176608716584016/


 

Roentgenizdat  

Dokumentárny / Rusko, USA / 2017 / 25 min. / slovenské titulky 

Leningrad, studená vojna. Celá kultúra podlieha brutálnej kontrole totalitného štátneho cenzora, 

Jazz, rock´n´roll a ďalšie žánre sú zakázané. Aj v týchto časoch sa nájdu bojovníci za slobodu, ktorí 

vytvárajú neuveriteľný a riskantný spôsob ako počúvať a zdieľať hudbu, ktorú milujú - kopírovať 

zakázané skladby na použité röntgenové snímky. 

------------------------------- 



 

Oranžová alternatíva 

Dokumentárny / Poľsko / 1988 / 22 min. / originálne znenie s anglickými titulkami 

V roku 1982 sa na stenách budov v poľskom Vroclave objavili graffiti obrázky oranžových trpaslíkov. 

"Migrovali" tiež do iných miest. Práve títo trpaslíci sa stali symbolom spontánnej, recesistickej, 

kontrakultúrnej formácie "Oranžová alternatíva". Dobový študentský film divákom sprostredkováva 

mimo iného vzácne archívne zábery priamo z demonštrácií Oranžovej alternatívy a ich konfliktov s 

políciou. 

--------------------------------------------- 



 

Teplí muži v studenej totalite 

Dokumentárny / Maďarsko / 2015 / 88 min. / české titulky 

Aké to bolo byť gayom pred rokom 1989? Kde a ako sa gayovia spoznávali? Boli sledovaní režimom? 

Existovala vôbec nejaká oficiálna gay kultúra? Tieto a iné otázky kladie skupina mladých maďarských 

homosexuálov svojim starším súputnikom. Pýtajú sa preto, aby pamäť celej generácie nevymizla. A aj 

preto, lebo téma tolerancie je dnes (nielen) v Maďarsku opäť viac než aktuálna. 

 


