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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


