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K
Kino Lumiè
L
ère v decem
d
mbri uvedie
u
e filmy
no
omino
ované
é na Európs
E
ske fiilmov
vé cen
ny,
ada
aptáciie rus
skej litteratú
úry, ajj filmy
y pre deti
d
Bratislavské Kino
o Lumière
e má za se
ebou prvé
é tri mesiace svojh
ho fungov
vania. Vo
me ponúka denne v štyroch
h predsta
aveniach filmy z domácej,
d
svojom program
kej i sveto
ovej kine
ematografie, z ktorrých mno
ohé majú u nás le
en málo
európsk
príležito
ostí dostaťť sa k divákovi. Rôznorodý p
program prináša
p
aj v decemb
bri. Kino
Lumière
e uvedie fiilmy nomiinované na Európsk
ke filmové
é ceny, prrofily režis
sérskych
osobnos
stí, animo
ované sním
mky i filmy
y s vianoč
čnou tema
atikou. V archívnom
a
m kine sa
na plátn
na dostanú
ú adaptácie ruskej literatúry.
l
Dve najvvýznamnejšiie decembrrové udalossti Kina Lum
mière sa od
dohrajú hne
eď na úvod mesiaca.
Prvou bu
ude krst me
emoárovej publikácie
p
P
Proti
prúdu slovenskéh
ho filmovéh
ho kritika a publicistu
Pavla Brranka, ktorrú vydal Slovenský
S
f
filmový
ústtav (SFÚ) v spoluprá
áci s vydavateľstvom
Marenčin
n PT. Pri prríležitosti vyydania knihyy, ktorá prib
bližuje Bran
nkov drama
atický životn
ný príbeh,
plný zvra
atov a kon
nfliktov s mocou, sa dňa
d
8. deccembra o 17.30 hod. uskutoční stretnutie
s autorom
m, na ktoro
om knihu do
o života uvvedie režisé
ér Dušan Hanák.
H
V ro
ovnaký deň
ň sa bude
konať aj špeciálna projekcia
p
po
oľského film
mu Čierny štvrtok
š
režiséra Anton
niho Krauze
eho z roku
h
udalostí zo
o 17. decem
mbra 1970, ktoré sa odohrali
o
v
2011. Film je rekonštrukciou historických
om mohutný
ých demonštrácií tamojších robo
otníkov, aj násilného
gdaňskej lodenici, a je obrazo
a filmu, ktorrý autentickky zobrazuje
e udalosti charakterizo
c
ované ako
potlačenia ich vzburry. Projekcia
p
d
dejín druhe
ej polovice 20. storoč
čia, sa uskutoční v sspolupráci
jeden z míľnikov poľských
m inštitútom
m dňa 8. decembra
d
o 20.30 hod
d. a film uvvedie J. E. Andrzej K
Krawczyk,
s Poľským
historik a veľvyslane
ec Poľskej re
epubliky v SR.
S
ov si budú môcť
m
diváci v Kine Lum
mière v dec
cembri opäťť vyberať z bohatého
Z tematicckých bloko
programu
u. Uskutočn
ní sa prehlia
adka pri prííležitosti udeľovania Európskych filmových cien
c
2011,
ktoré sa budú odovzdávať 3. decembra
d
v Berlíne. Z nominovan
ných filmov
v na tohtoro
očné ceny
die snímky Kráľova re
eč Toma Ho
oppera, Lep
pší svet Su
usanne Bier, Melancho
olia Larsa
kino uved
von Triera, Tri Toma
a Tykwera, Turínsky kô
ôň Bélu Tarrra a v predpremiére dllhoočakávaný film Le
smäkiho. V súvislosti s filmovým
mi výročiam
mi si Kino Lumière pripomenie
Havre Akiho Kauris
nedožité narodeniny
y herca Júliu
usa Vašeka
a projekciou
u epického diela Andre
eja Lettricha
a Červené
e rovnako aj nedožžité narode
eniny Eva
alda Schorrma. Z tvorrby tejto osobnosti
víno, ale
českoslovvenskej novvej vlny kin
no premietne diela Kažždý deň odvahu a Náv
vrat stratené
ého syna.
Súčasnú slovenskú kinematografiu v dece
embrovom programe bude
b
zastupovať Muziika Juraja
Prežiť svoj život Jana
a Švankma
ajera, Cigán Martina Šulíka, Do
om Zuzany Liovej a
Nvotu, P
Viditeľný svet Petra Krištúfka, kktorý dňa 14
4. decembra
a o 20.00 ho
od. uvedie jeho
j
režisérr osobne.

V poslednom mesiaci v roku dramaturgovia Kina Lumière zaradili do jeho programovej štruktúry
aj novinku, ktorou sú nedeľňajšie premietania filmotéky pre deti. V tomto cykle sa v decembri
odpremietajú dva rodinné dlhometrážne animované filmy, a to talianska snímka Pinocchio
z roku 1972 a japonská Z Andersenových rozprávok z roku 1968. Animovaný film pre starších
divákov doplnia Stvorenie sveta Eduarda Hofmana a krátky film Kataríny Kerekesovej Kamene.
Aktuálnu vianočnú tematiku pripomenú nielen animované filmy, ale napríklad aj rumunská
snímka Radu Munteana Utorok po Vianociach a v premiére uvedený nórsky film Benta Hamera
Domov na Vianoce. Archívne kino bude tento mesiac venované ruskej literatúre a jej
„konfrontácii“ s významnými režisérskymi osobnosťami. Francúzsky režisér Robert Bresson sa
predstaví dvomi adaptáciami Dostojevského románov Nežná a Štyri noci jedného rojka,
v ponuke budú aj filmy Dni zatmenia Alexandra Sokurova a Solaris Andreja Tarkovského,
ktorých predlohou boli sci-fi romány literárnych diel slávnych bratov Strugackých.

Kino Lumière (bývalé Charlie centrum) sa nachádza na Špitálskej ulici č. 4 v Bratislave. Vstupné na jeho
premietania je 4,00 €, resp. 3,00 € pre držiteľov platných preukazov FK. Premietania filmotéky sú za 3,00
€, resp. 2,00 € pre držiteľov platných preukazov FK. Filmotéka pre deti je za zvýhodnené vstupné 3,00 €
(rodič + dieťa do 12 rokov). Vstupenky sú v predaji vždy 30 minút pred začiatkom prvého premietania.
Viac informácií a aktuálny program nájdete na www.navstevnik.sk a www.aic.sk/kinolumiere.
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