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K dramaturgii Kina Lumière Peter Dubecký hovorí: „V septembri začneme premietať filmy 
z najväčšej nekomerčnej putovnej prehliadky Projekt 100 – 2011, a tak sa do tohto kina dostanú 
filmy ocenené hlavnými cenami na najprestížnejších medzinárodných festivaloch. Neskôr by tento 
priestor mal slúžiť aj na premiéry slovenských a európskych filmov. Do budúcna by sme radi kino 
smerovali aj k detskému divákovi, seniorom a zameriame sa aj na filmové vzdelávanie. Chceme 
robiť Malé dejiny kinematografie s lektorskými úvodmi, pripomínať jubileá. Už dnes je niekoľko 
festivalov, ktoré by do konca roka v tých priestoroch radi realizovali časť svojich aktivít, intenzívne 
sa o ne zaujímal MFF Bratislava, ale aj Jeden svet, Filmový festival inakosti a ďalšie. Z okolitých 
archívov zasa vieme, že je záujem spolupracovať na reprezentatívnych prehliadkach národných 
kinematografií. Radi by sme dali priestor všetkým tým filmom, akciám a podujatiam, ktoré priestor 
inde nemajú.“ Dramaturgiu Kina Lumière bude zastrešovať jeho programová rada, ktorú tvorí šesť 
členov, zastupujúcich subjekty v slovenskej kinematografii: Doc. Mgr. art. Marek Leščák, ArtD. 
(Slovenská filmová a televízna akadémia), Mgr. Silvia Dubecká (Asociácia slovenských filmových 
klubov), Mgr. Ivana Petríková (MFF Art Film Fest), Mgr. Richard Šteinhübel (Národný filmový archív 
(NFA) SFÚ), Mgr. Katarína Tomková (Národné kinematografické centrum (NKC) SFÚ) a Zita 
Hosszúová (manažérka Kina Lumière). 
 
Názov Kina Lumière je podľa Petra Dubeckého „návratom k podstate kinematografie a zároveň je to 
hold zakladateľom filmu. Navyše tento názov v minulosti niesla jedna z kinosál tohto filmového 
klubu.“ História staronového Kina Lumière na Špitálskej 4 sa začala písať 12. septembra 1976, jeho 
štyri kinosály, klubové a kaviarenské priestory dostali vtedy názov Filmový klub. Autorom projektu 
tohto objektu bol Ing. Arch. Pavol Ondreička, kino patrilo pod Ústredie Slovenského filmu. Filmový 
klub bol od začiatku svojej existencie miestom väčšiny formálnych aj neformálnych stretnutí nielen 
divákov s filmom, ale aj filmových tvorcov, pre ktorých sa toto miesto stalo „stánkom“ slovenského 
filmu. Vstupné na filmové projekcie bude v súčasnosti 4 Eurá, pre členov filmových klubov 3 Eurá. 
V najbližšej budúcnosti sa plánuje aj sprevádzkovanie kaviarne na prízemí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


