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Bratislavské Kino Lumière cez víkend uvedie 

v Pekingu ocenený film Jara Vojteka Deti  
 
Celovečerný hraný debut režiséra Jara Vojteka Deti (2014), ktorý včera získal tri významné 
ocenenia na 5. Medzinárodnom filmovom festivale v Pekingu, uvedie cez víkend 25. a 26. 
apríla 2015 na dvoch projekciách bratislavské Kino Lumière. Film si v Pekingu v konkurencii 15 
súťažných snímok z celého sveta pripísal na konto až tri z desiatich hlavných festivalových 
cien Tiantan, o ktorých rozhodla prestížna porota na čele s predsedom – svetovým režisérom 
Lucom Bessonom.  
 
Prvý hraný film oceňovaného dokumentaristu Jara Vojteka Deti autenticky zobrazuje pokrivené rodinné 
vzťahy. O jeho ocenení rozhodla medzinárodná porota v zložení významných filmárov svetového mena. 
Predsedal jej francúzsky režisér Luc Besson, tvorca úspešných filmov Leon, Piaty element, Lucy, v porote 
ďalej o oceneniach rozhodovali Bessonov dvorný scenárista Robert Mark Kamen, ktorý s ním napísal 14 
filmov, jeden z divácky najznámejších ázijských režisérov v našom teritóriu Kim Ki-duk s ocenenými 
filmami z festivalov v Cannes, Berlíne, Benátkach, San Sebastiane Golfová palica, Luk, Samaritánka, Jar, 
leto, jeseň, zima... a Pieta, a brazílsky režisér Fernando Meirelles, ktorý získal vyše 50 ocenení za svoj film 
Mesto bohov vrátane nominácií na Oscara. MFF v Pekingu uviedol slovenský film v oficiálnom výbere na 
svojej pôde vôbec po prvý raz. Jeho 5. ročník sa konal v termíne od 16. do 24. apríla 2014. 
 
Bratislavské Kino Lumière odpremieta Vojtekov film Deti v sobotu 25. apríla o 21.00 hod. a v nedeľu 
26. apríla o 15.00 hod. Film sa bude premietať v slovenskom znení, so slovenskými titulkami.  
 

x x x 
 

Viac informácií o festivale nájdete na: http://www.bjiff.com/enHome/ 
Viac informácií o filme Deti nájdete na: http://mphilms.sk/film/deti  
Program Kina Lumière: http://www.aic.sk/kinolumiere 
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Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) je jediná 
štátna organizácia v oblasti audiovízie 
na Slovensku. Jej hlavné úlohy, činnosti 
a pôsobnosť definuje audiovizuálny 
zákon č. 343/2007 Z. z. Súčasťou SFÚ je 
špecializovaný filmový archív. Tvoria 
ho jedinečné filmové a s filmom 
súvisiace archívne fondy a zbierky, 
ktoré sú základom audiovizuálneho 
dedičstva SR.  
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
ponuku audiovizuálnych diel, odbornej 
literatúry a sprievodných grafických 
materiálov. V predaji má publikácie, 
časopisy, DVD nosiče z produkcie SFÚ a 
ďalších slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ale aj soundtracky, 
plagáty a fotosky k slovenským i 
zahraničným filmom. Ponúka aj 
možnosť internetového predaja.  
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière premieta domáce a 
zahraničné filmy, jeho prioritami sú 
slovenské diela, európsky film a 
archívne kino. Uvádza pravidelné cykly 
a tiež prehliadky a festivaly. Ide o prvé 
kino na Slovensku, ktoré získalo Cenu 
filmových novinárov za dramaturgiu 
a Cenu Europa Cinemas ex aequo. 
Sprístupnené sú štyri kinosály, vstupné 
sa pohybuje od 2,00 € do 4,00 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere, 
www.navstevnik.sk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notova@sfu.sk 

http://www.sfu.sk/
http://www.klapka.sk/
http://www.aic.sk/kinolumiere
http://www.navstevnik.sk/

