
[fjúžn]
9. roččníík
10/4 - 16/4 2014, Bratislava
téíma: Susédstvaí
www.fačébook.čom/féstival.fjuzn 

PROGRAM

STREDA 9.4. / warm-up

16:00 - 21:00 | dvor za Povraznííčkou 6
warm-up paí rty | vstup voľnyí
[fjúžn] na dvore
spolupraí ča | Susédia na dvoré
 
Na jednom z najsusedskejších dvorov Bratislavy vás čaká diškurka o vrtuli v zadku, hudobno-
tanečná improvizácia Neighbors (Company elledanse), koncert The Raw Bishops a iné 
roztopaše... Tak napečte či navarte dáku exotiku a dôjdite si poklábosiť so susedmi!

20:00 Dunaj~ | Nédbalova 3
paí rty | 2 €
[fjúžn] [wórm-ap] - Dr. Tesla + Pokyman

V podvečer pred štartom 9. ročníka sa s nami nalaďte na festivalovú nôtu.

ŠTVRTOK 10.4.

18:00 Dunaj~ | Nédbalova 3
prézéntaí čia | vstup voľnyí
[Literárny klub] Možno príde aj Zvonko...
spolupraí ča | litérarnyklub.sk

Nová, netradičná kuchárka Zvonka Lakčevića Varešky pre partizánov prináša výber 25 
pôvodných balkánskych receptov. O nich a ich autorovi sa budeme rozprávať s jeho priateľmi...

20:00 Photoport | Prazčskaí  11
prézéntaí čia | vstup voľnyí
[Krakatoa] Amalia Roxana Filip
spolupraí ča | Mladyí  pés
jazyk | anglický

Pochádza z Rumunska a stala sa súčasťou bratislavskej audiovizuálnej scény. Jej vlastnými 
slovami ju a jej prácu vystihujú pojmy: ženy, stroje, kód(y), muži. 

PIATOK 11.4.

16:00 strétnutié pri Svaä toplukovi na Hradé

http://www.facebook.com/festival.fjuzn


préhliadka mésta | vstup voľnyí
Multikulti Bratislava s Jurajom Šedivým
spolupraí ča | Liga za ľudskéí  praíva
rezervácie | nms@nadaciams.sk

Juraj Šedivý prednáša o rôznych aspektoch stredovekých dejín na Filozofickej fakulte UK. Ukáže 
vám naše mesto tak, ako ho zväčša nevidíme. S bohatou, multikultúrnou históriou.

16:30 Bérlinka + Ex Libris | Naíméstié Ľ. SŠ tuí ra 4
pré déti | 2 €
[BookObrazy] Môj dedko Rýchly šíp
spolupraí ča | Slovénskaí  naí rodnaí  galéíria
rezervácie | barbora.jurinova@sng.sk

Stretnutie pre deti, knihy a obrazy. Spoznať najmenšiu indiánsku osadu, zaslúžiť si pravé 
indiánske meno, vykopať vojnovú sekeru, vyfajčiť fajku mieru, získať tri (možno aj slepačie) 
indiánske pierka, postaviť vlastný totem – to všetko dokáže Môj dedko Rýchly šíp! Indiánske 
dobrodružstvo zažijete aj vy s knihou Marty Hlušíkovej. 

The Best of Visegrad
20:00 éllédansé | Milétiččova 17/B
divadlo + končért | 8 € / 5 €
Automatic (Téatr Novogo Fronta, RU, CZ)
WWW Neurobeat + Fajt (CZ)

Sólové predstavenie Iriny Andreevy (RU) Automatic je sarkastickou tragikomédiou o konflikte 
medzi minulosťou a súčasnosťou a súboji človeka s vlastnou duševnou strnulosťou.
Nový koncertný program WWW k aktuálnemu CD Atomová včela je dramaticko-hudobnou 
výpoveďou a tanečno-fyzickaou smršťou zároveň. Expresivný vokál Ondreja Anderu a speváčky 
Milesy je hnaný vpred groovmi bubeníka Pavla Fajta. 

SOBOTA 12.4.

10:00 - 13:00 éllédansé | Milétiččova 17/B
tanéččnyí  workshop | vstup voľnyí
Afro-kubánske rytmy s Johnsonom Mayetom
rezervácie | rezervacie@elledanse.sk

Profesionálny tanečník Johnson Mayet vás zasvätí do tajov folklóru „orishas“ aj súčasného afro-
kubánskeho tanca. Náročné na fyzickú kondíciu, na izoláciu jednotlivých častí tela, na 
koordináciu pohybov v niekoľkých rytmoch naraz.

11:00 - 17:00 Coí rdoba | Občhodnaí  31
paí rty lén pré zčény | vstup voľnyí
Babinec
spolupraí ča | Islamskaí  nadaí čia na Slovénsku
rezervácie | nms@nadaciams.sk

Už tradične pozývame všetky ženy, devy a slečinky na „páračky“ do Córdoby. Popri babských 
pletkách sa môžete všeličomu priučiť a ešte si aj exoticky pochutnať!



13:00 - 18:00 Horaí rénč  | Lésnaí  1
pré déti | vstup voľnyí
S Fúziou a Fúzikom do lesa!

Pre všetky fjúžnochtivé deti sme opäť pripravili netradičné popoludnie v prírode. Hudba, hry, 
tvorivé dielne a možno príde aj Ujo Mrkvička!

The Best of Visegrad
21:00 Dunaj~ | Nédbalova 3
končért | 5 €
[fjúžn] sounds - Ifi Ude (PL) + Treehouse Conspiracy (CZ) + DJ Iwan

Ifi Ude je jedinečným zjavom na poľskej scéne. Ovplyvnená africkými koreňmi kombinuje rôzne 
žánre, od existenciálneho minimalizmu až po hypnotický trance. 

NEDEĽA 13.4.

11:00 - 17:00 Staraí  trzčniča | Naíméstié SNP 25
komunitnéí  strétnutié | vstup voľnyí
Nedeľná [fjúžn] paráda
spolupraí ča | Aliančia Staraí  Trzčniča

Nedeľná Paráda, to je ostrov pozitívnej deviácie, kde môžete stretnúť ľudí z celého sveta, ktorí sa 
rozhodli žiť na Slovensku. Budeme si vymieňať literatúru či poštové známky, vyrábať pohľadnice,
učiť sa, ako robiť saltá a omnoho omnoho viac, všetko pod jednou strechou. Parááááda, nie?

18:00 Dunaj~ | Nédbalova 3
komunitnéí  strétnutié | 2 € pré Ukrajinu
Ukrajinci Ukrajine 

Naši východní susedia zažívajú už niekoľko mesiacov ťažké chvíle. Príďte im vyjadriť solidaritu a
dozvedieť sa viac o Ukrajincoch na Slovensku. Vystúpi Zbor Tarasa Ševčenka z Bratislavy a trio 
Mak z Ľvova.

20:30 Lumieré | SŠpitalska 4
film | 4 € / 3 €
Príbeh môjho syna
(r. Sérgio Castéllitto, Taliansko, SŠpaniélsko, Chorvaí tsko, 2012)

Slobodná matka Gemma (Penélope Cruz) prichádza so svojím dospievajúcim synom Pietrom do 
Sarajeva, aby spoznal krajinu, v ktorej sa narodil. Pred 16 rokmi ju museli kvôli bosniansko-
srbskej vojne opustiť. Gemma sa tak vracia na miesta, ktoré v nej prebúdzajú dávne spomienky. 

PONDELOK 14.4.

18:00 A4 | Karpatskaí  2
prézéntaí čia | vstup voľnyí
bell hooks - feminizmus do vrecka o zanietených politikách



spolupraí ča | Aspékt

Zaujíma vás, ako je to naozaj s krásou, láskou či rodičovstvom a feministickými politikami? 
Dozviete sa v knihe teoretičky a aktivistky bell hooks v novej aspektovskej knižke. Pozvanie na 
prezentáciu prijali Adam Bžoch, Jana Juráňová, Lulu Mendelová, Irena Brežná. Moderuje Jana 
Cviková.

19:00 Foajéí  | SŠ téfaínikova 16
film | vstup voľnyí
Otvorené okná
(r. sčtudénti VSŠMU, Slovénsko, 2013)
spolupraí ča | Iničiatííva

Kolekcia krátkych študentských filmov z produkcie Občianskeho združenia Iniciatíva o “našich” 
menšinách, starých i tých nových. Filmy pre pre projekt Otvorené okná natočili študenti 2. 
ročníka Dokumentárnej tvorby z Filmovej a televíznej fakulty VŠMU pod vedením Ingrid 
Mayerovej, Jara Vojteka a Vladimíra Slaninku.

20:00 A4 | Karpatskaí  2
divadlo | 4 € / 3 €
List čiernemu synovi (Baíbkovéí  divadlo na raí zčéstíí)

Adaptácia poviedky Ireny Brežnej o prekonávaní strachu z cudzoty. Intímna výpoveď bielej 
matky, ktorá čaká a porodí čierne dieťa je vytvorená na základe autentických zážitkov a 
skúseností, v ktorých sa stretávala so strachom z cudzoty a inakosti v bielej krajine a 
spoznávaním kultúry afrických predkov svojho syna.

20:30 Lumieré | SŠpitalska 4
film | 4 € / 3 €
Moja vlasť
(r. Mohaméd Hamidi, Frančuí zsko, Alzč íírsko, 2013)

Študent práv Farid žije celý svoj život vo Francúzsku. Keď jeho otec ochorie, pošle ho do Alžírska, 
aby sa pokúsil zachrániť rodinný dom pred demoláciou. V zdanlivo zaostalej krajine svojich 
predkov však postupne spoznáva jedinečných ľudí, ktorých humor a priamočiarosť ho prekvapí a
hlboko zasiahne. 

UTOROK 15.4.

8:30 Dunaj~ | Nédbalova 3
diskusia | 1 €
[Kreatívne ráno] Jessica Serran
spolupraí ča | Midl
jazyk | anglický

V Prahe žijúca kanadská umelkyňa Jessica Serran vám pri rannej káve porozpráva o značkovaní 
a túžba človeka dokumentovať svoju existenciu. Po Kreatívnom ráne sa môže desať z vás 
zúčastniť aj workshopu o metódach jej práce (registrácia na info@kreativnerano.sk do 
13.4.2014).



19:00 Artforum | Kozia 20
diskusia | vstup voľnyí
Cudzinci v škole

Multikulturalizmus postupne preniká aj do našich škôl. O viacerých školských novinkách a 
experimentoch sa budeme zhovárať v kníhkupectve Artforum.

20:00 Dunaj~ | Nédbalova 3
končért | 15 € / 9 € prédprédaj
Dub Pistols (UK)
spolupraí ča | Agéntuí ra Pohoda

Vychýrená britská skupina Dub Pistols je jedným z najlepších koncertných zoskupení hrajúcich 
dub a breakbeat, zmiešaný s ďalšími žánrami ako reggae, ska, hip hop a elektronika.

20:30 Lumieré | SŠpitalska 4
film | 4 € / 3 €
Mission London
(r. Dimitar Mitovski, Bulharsko, Véľkaí  Britaínia, Maďarsko, Mačédoí nsko SŠvéídsko, 2010)

Mission London je excentrická politická satira, ktorá sleduje pokusy nového veľvyslanca 
Varadina obnoviť činnosť Bulharskej ambasády v Londýne. Mitovskiho debut sa stal 
najúspešnejším filmom postkomunistickej bulharskej kinematografie.

STREDA 16.4. 

18:00 Dunaj~ | Nédbalova 3
diskusia | vstup voľnyí
Akí sme susedia? 

Čo vieme o “našich” cudzincoch? Ako sa im žije s nami a medzi nami? O migrantoch na Slovensku 
sa budeme zhovárať s odborníkmi a odborníčkami z Inštitútu pre verejné otázky a 
Medzinárodnej organizácie pre migráciu. 

The Best of Visegrad
20:00 Dunaj~ | Nédbalova 3
končért | 5 €
[fjúžn] na úteku - Sena Dagadu (HU) + DJ Elo (Irie Maffia) (HU) + DJ Julah

Záver festivalu bude patriť Sene Dagadu, pôvodom z Ghany, populárnej na festivaloch i v kluboch
po celom Maďarsku. Predstaví svoj druhý album Lots of Trees.

................................................................................................................................................................................

Festivalová permanentka za 12€ na predpredaj.zoznam.sk.
S pérmanéntkou jé mozčnéí  navsčtííviť vsčétky platénéí  podujatia v čélkovéj hodnoté 52€. 
Pérmanéntka négarantujé miésto v saí lé, préto jé potrébnéí  príísť na podujatia skoô r a vyméniť 
ju za vstupénku na jédnotlivéí  akčié.


