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Okrem osobnej účasti režiséra Krzysztofa Zanussiho na uvedení jeho filmu Konštanta, sa projekcií
svojich filmov v Kine Lumière zúčastní aj dvojica českých dokumentaristov Vít Klusák a Filip
Remunda. Dňa 18. októbra o 17.00 hod. sa v Kine Lumière odpremieta snímka Vše pro dobro
světa a Nošovic Víta Klusáka, v ktorej sa na príklade českej obce režisér zaoberá vplyvom
nadnárodných korporácií na život dediny, šikanou zamestnancov, etickou zodpovednosťou firiem
či úplatkárstvom. V rovnaký deň o 19.30 hod. bude za osobnej účasti režisérov Víta Klusáka
a Filipa Remundu uvedený ich film Český mír, dokumentárna komédia o americkom radare
v Čechách.
Dňa 20. septembra o 17.00 hod. príde svoj film do Kina Lumière uviesť režisér Martin Šulík. Jeho
najnovšia snímka Cigán, ktorá je zároveň národnou nomináciou na cenu Americkej filmovej
akadémie Oscar, je o štrnásťročnom chlapcovi, pokúšajúcom sa prekročiť hranice rómskej osady
i mentality. V súvislosti s témou o možnostiach a podmienkach výberu slovenského filmu na
Oscara sa projekcie filmu zúčastní aj výkonná viceprezidentka Slovenskej filmovej a televíznej
akadémie (SFTA) Zuzana Mistríková. Šulíkov film Cigán od svojej júlovej premiéry zaujal nielen
domácich divákov, ale bol uvedený na viacerých prestížnych zahraničných festivaloch v Európe
i vo svete (MFF Toronto).
Program prehliadky filmov Krzysztofa Zanussiho:
18. október o 17.30 – Špirála (Spirala, 1978)
19. október o 19.30 – Konštanta (Constans, 1980) – s osobnou účasťou režiséra
20. október o 17.30 – Ochranné sfarbenie (Barwy ochronne, 1976)
21. október o 17.30 – Štruktúra kryštálu (Struktura kryształu, 1969)
22. október o 17.30 – Iluminácia (Iluminacja, 1973)

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 a Filmotéky
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.
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