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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 
 

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notova@sfu.sk 


