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Z absolútnych distribučných noviniek v slovenských kinách, ktoré budú mať svoju premiéru 
práve v októbri, Kino Lumière uvedie drámu Lynne Ramsay v hlavnej úlohe s Tildou 
Swinton Musíme si pohovoriť o Kevinovi, ktorá sa stala hitom uplynulej sezóny. Kino takisto 
predstaví český film v réžii Marka Najbrta Polski film nielen o absurdite hereckého života, 
ktorý sa pohráva s realitou a mystifikuje ju. Premietať sa budú aj diela nekomerčnej 
putovnej prehliadky Projekt 100, a tiež festivalové predstavenia z 10. ročníka 
Medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica (18. – 21. 10. 2012) a 6. ročníka Filmového 
festivalu inakosti (25. – 28. 10. 2012). 
 
Program Kina Lumière v októbri nájdete na: http://www.aic.sk/files/2012lumiere/program201210.pdf. 
  
 
 
 

Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) je 
jediná štátna organizácia pôsobiaca 
v oblasti audiovízie na Slovensku. 
Jej súčasťou je filmový archív, ktorý 
je v zmysle rozhodnutia MV SR 
špecializovaným verejným 
archívom. Tvoria ho jedinečné 
filmové a s filmom súvisiace 
archívne fondy a zbierky, ktoré sú 
základom audiovizuálneho 
dedičstva SR.  
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  
 
 

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
ponuku audiovizuálnych diel, 
odbornej literatúry a sprievodných 
grafických materiálov. V predaji má 
publikácie, časopisy, DVD nosiče z 
produkcie SFÚ a ďalších 
slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ale aj soundtracky, 
plagáty a fotosky k slovenským i 
zahraničným filmom. Ponúka aj 
možnosť internetového predaja.  
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 
43, Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového 
ústavu – Kino Lumière 
Kino Lumière premieta domáce a 
zahraničné filmové diela, ktoré inde 
priestor na uvedenie nemajú. Jeho 
prioritami sú slovenský film, 
európska kinematografia a archívne 
kino. Uvádza pravidelné cykly a 
v jeho priestoroch sa konajú aj 
prehliadky a festivaly. Sprístupnené 
sú dve kinosály na prízemí, vstupné 
sa pohybuje od 2,00 € do 4,00 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere, 
www.navstevnik.sk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notova@sfu.sk 


