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Bratislavské Kino
o Lumière
e, ktorého
o prevád
dzku dňa 5. septe
embra 20
011 spusttil
ký filmový
ý ústav, má
m za sebo
ou prvý mesiac
m
exis
stencie. Vo
V svojom
m program
me
Slovensk
ponúka denne v dvoch predstave
p
eniach filmy z dom
mácej, európskej i svetove
ej
ografie, z ktorých mnohé majú u nás
n
len málo príležitostí dostať sa
s
kinemato
k divákov
vi. Aj na október má
á Kino Lum
mière prip
pravený bo
ohatý a pe
estrý prog
gram.
V októbri K
Kino Lumiè
ère premiettne až 43 filmov a uvvedie profilly piatich režisérskych
r
h osobnosttí.
Niektoré z projekcií prídu uviessť aj tvorccovia osobn
ne. Hlavná
á časť prog
gramu pon
núka filmy z
nekomerčn
nej prehliad
dky Projekt 100, tvoria ju diela zo zlatého fon
ndu svetove
ej kinemato
ografie, ale aj
súčasné sn
nímky, ktoré
é zaujali na
a prestížnych medzinárrodných festivaloch.
ère v októbri uvedie šttyri profily zahraničnýc
z
ch osobnos
stí
Z tvorby výýznamných režisérov Kino Lumiè
a jeden za
ameraný na
a dielo dom
máceho tvorrcu. Pri prílležitosti 70.. narodenín
n významne
ej maďarske
ej
režisérky Márty Més
száros sa odpremietajú jej tri výrazné filmové
f
die
ela, medzi nimi aj jej
odne najúsp
pešnejšia sn
nímka Denn
ník pre mojje deti, ktorrá v roku 19
984 získala
a Veľkú cen
nu
medzináro
poroty na MFF Can
nnes. Filmyy Krzysztoffa Zanussiho, predsta
aviteľa poľského kina
a morálneh
ho
ère v súvislosti s jeho účasťou na
a stretnutí študentov
š
filmových škô
ôl
znepokojenia, uvedie Kino Lumiè
Európy Vise
egrad Film Forum, kto
oré je súča
asťou 15. ročníka me
edzinárodné
ého festivalu
strednej E
študentskýých filmov Áčko. Prehliadka Za
anussiho tvvorby sa uskutoční v spoluprácci s Poľským
m
inštitútom a bude obssahovať päťť výrazných autorských
h filmov, kto
oré Zanussi nakrútil v rozpätí
r
roko
ov
980. Za oso
obnej účastti režiséra a s diskusio
ou po filme sa dňa 19
9. októbra o 19.30 hod
d.
1969 – 19
premietne jeho film Konštanta.
K
Ďalšou z ossobností okktóbrového programu Kina Lumiè
ère je slávn
ny
ežisér Luch
hino Viscontti. Kino Lum
mière zaradilo do svojh
ho programu reprezenttatívny výbe
er
taliansky re
režisérovejj tvorby z obdobia
o
60
0. a 70. rokkov minuléh
ho storočia
a pri príležiitosti jeho 105. výročia
narodenia,, ktoré uplynie 2. nove
embra. Zo zahraničnýc
z
ch tvorcov Kino
K
Lumière v profilocch osobnos
stí
ponúkne a
aj šesť film
mov Larsa von Triera
a, jedného z najdiskuttovanejších
h režisérov poslednéh
ho
obdobia.
priorít drama
aturgie Kina
a Lumière je
e dôraz na slovenskú kinematogr
k
rafiu, domácce filmy majjú
Jednou z p
možnosť vvidieť divácci každú stredu.
s
Okrrem súčasn
ných slove
enských film
mov, medzzi ktorými je
j
napríklad aj poslednýý film Marttina Šulíka Cigán, národný nom
minant na cenu
c
Americckej filmove
ej
ebo celoveččerný hranýý debut pre
e kiná režissérky a sce
enáristky Zu
uzany Liove
ej
akadémie Oscar, ale
p
s anglickými titulkami, je
e do progra
amu zaradený aj profil slovenskéh
ho
Dom, ktorýý sa bude premietať
režiséra a herca Marttina Ťapáka
a, ktorý v okktóbri oslávvi svoje 85. narodeninyy. Kino ponúkne tri jeh
ho
eho režisérssky debut pre
p kiná Nevesta hôľ, najúspešne
n
ejšiu slovensskú komédiu
filmy, medzi nimi aj je
ník a význa
amný film s motívmi ľudových tradícií
t
Rod
dná zem v réžii Joseffa
Pacho, hyybský zbojn
Macha, v kktorom si Kino
K
Lumière pripomenie Martina
a Ťapáka aj
a ako herca. Do budú
úcna plánujjú
dramaturgo
ovia kina za
abezpečiť aj
a úvody slovvenských filmov za úča
asti ich tvorrcov.

Zo špeciálnych projekcií za účasti tvorcov sú v programe Kina Lumière v októbri naplánované
premiéry dvoch českých dokumentárnych titulov. Dňa 18. októbra sa o 17.00 hod. odpremieta za
osobnej účasti režisérov Víta Klusáka a Filipa Remundu snímka Vše pro dobro světa a Nošovic
a o 19.30 hod. ich film Český mír.
Kino Lumière (bývalé Charlie centrum) sa nachádza na Špitálskej ulici 4 v Bratislave. Vstupné na jeho
premietania je 4,00 €, resp. 3,00 € pre držiteľov platných preukazov FK. Premietania Klubotéky (K)
a Filmotéky (F) sú za 3,00 €, resp. 2,00 € pre držiteľov platných preukazov FK. Vstupenky sú v predaji od
16.30 hod. v pokladni kina. Viac informácií a aktuálny program nájdete na www.navstevnik.sk
a www.aic.sk/kinolumiere.
OKTÓBER S OSOBNOSŤAMI V KINE LUMIЀRE
3x Márta Mészáros
Denník pre moje deti ● Napló gyermekeimnek ● 1984
Denník pre moje lásky ● Napló szerelmeimnek ● 1987
Nepochovaný mŕtvy ● A temetetlen halott ● 2004
5x Krzysztof Zanussi
Štruktúra kryštálu ● Struktura kryształu ● 1969
Iluminácia ● Iluminacja ● 1973
Ochranné sfarbenie ● Barwy ochronne ● 1976
Špirála ● Spirala ● 1978
Konštanta ● Constans ● 1980
6x Luchino Visconti
Cudzinec ● Lo Straniero ● 1967
Smrť v Benátkach ● La morte a Venezia ● 1971 (Projekt 100)
Gepard ● Il gattopardo ● 1963
Súmrak bohov ● La Caduta degli dei ● 1969
Rodinný portrét ● Gruppo di famiglia in un interno ● 1974
Nevinný ● L´Innocente ● 1976
6x Lars von Trier
Prelomiť vlny ● Breaking the Waves ● 1996
Tanečnica v tme ● Dancer in the Dark ● 2000
Manderlay ● Manderlay ● 2005
Kto je tu riaditeľ? ● Direktøren for det hele ● 2006
Antikrist ● Antichrist ● 2009
Melancholia ● 2011 (Projekt 100)

3x Martin Ťapák
Rodná zem ● 1953
Nevesta hôľ ● 1971
Pacho, hybský zbojník ● 1975
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