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Kino Lumière v máji spúšťa projekt €urópske 
filmy za €uro, v lete bude zatvorené 

 
V pondelok 16. mája 2016 sa v bratislavskom Kine Lumière začne tradičný letný projekt 
€urópske filmy za €uro. Vzhľadom na tretiu fázu stavebných úprav, počas ktorej bude kino 
v lete zatvorené, sa jeho dramaturgovia v záujme neukrátiť divákov o obľúbený projekt, 
rozhodli kvalitné filmy európskej proveniencie za dobrú cenu uviesť tento mesiac. Projekt 
potrvá do 31. mája 2016 a Kino Lumière sa s ním rozlúči pred stavebnou prestávkou.  
 
Projekt €urópske filmy za €uro je unikátny tým, že ponúka kvalitné európske filmy za výnimočne dobrú 
cenu. Tohtoročná kolekcia pozostáva z pätnástich súčasných filmov, pričom návštevníci kina si budú 
môcť pozrieť denne jeden film za jedno euro. Ide o divácky obľúbené snímky a diela ocenené na 
významných medzinárodných festivaloch, ktoré vstúpili do distribúcie len nedávno. 
 
Najnovšie filmy v kolekcii reprezentujú existenciálna dráma poslednej popravenej ženy v 
Československu Ja, Olga Hepnarová (2016) režisérskej dvojice Petr Kazda a Tomáš Weinreb, ktorá 
otvárala tohtoročný MFFK Febiofest, časozberný dokument Heleny Třeštíkovej Mallory (2015), ktorého 
hrdinka sa po ťažkých životných peripetiách odhodlane snaží vrátiť do bežného života, a rovnako 
aj dokument Takovej barevnej vocas letící komety (2015) o Filipovi Topolovi, skladateľovi, textárovi, 
klaviristovi a spevákovi skupiny Psí vojáci, významnej osobnosti českej undergroundovej scény v réžii 
Václava Kučeru.  
 
V projekte figurujú aj filmy zo vzdialenejších kinematografií. Medzi nimi napríklad dánska vojnová 
dráma Boj (2015) Tobiasa Lindholma o tom, že skutočná vojna sa začína až doma, islandský film Barani 
(2015) Grímura Hákonarsona o silnom súrodeneckom pute, severská dráma Fúsi (2015) Dagura Káriho 
o upätom štyridsiatnikovi, ktorý sa vyhýba životu, ďalej najnovší film originálneho britského režiséra 
Petra Greenawaya Ejzenštejn v Guanajuate (2015), francúzsky film Tri spomienky (2014) Arnauda 
Desplechina, snímka O poschodie nižšie (2015) rumunského režiséra Radua Munteana a tiež film 
o falošne spievajúcej opernej speváčke Marguerite (2014) režiséra Xaviera Giannoliho, voľne 
inšpirovaný skutočným príbehom Američanky Florence Foster Jenkins. 
 
Kolekciu ďalej tvoria filmy, ktoré v dnešnej ponuke kín už nie je možné vidieť. Dva celovečerné 
dokumenty Amy (2015) Asifa Kapadiu či Dior a ja (2014) Frédérica Tchenga z prostredia slávneho 
módneho domu, ale aj intímna ženská dráma Ma ma (2015) v hlavnej úlohe s Penelope Cruz od 
španielskeho režiséra Julia Medema, Mladosť (2015) úspešného talianskeho režiséra Paola Sorrentina 



o živote, starobe, mladosti, kráse a kreativite a Zbrusu nový zákon (2015) Jaca Van Dormaela, ktorý sa 
premietal v nekomerčnej putovnej prehliadke Projekt 100. Ako bonus dramaturgovia kina do projektu 
zaradili francúzsko-japonský film Hirošima, moja láska (1959) Alaina Resnaisa o láske a jej zmare, 
o večnej sile citu a o neodvratnosti zabudnutia, nakrútený na námet románu Marguerite Durasovej, 
ktorý patrí k míľnikom modernej svetovej kinematografie. Film uvedie Filmotéka v digitálnej 
reštaurovanej verzii. 
 
Projekt €urópske filmy za €uro organizuje Kino Lumière v spolupráci s Asociáciou slovenských 
filmových klubov. Kino sa ním rozlúči s divákmi pred plánovanou stavebnou prestávkou. Počas letných 
mesiacov od júna do konca augusta 2016 bude zatvorené, v jeho priestoroch bude prebiehať tretia 
fáza stavebných úprav, ktorej predmetom bude výmena sedadiel v kinosálach, úprava akustického 
obloženia a celková renovácia priestoru, jej hlavným zámerom je zvýšenie komfortu pre divákov. Po 
znovuotvorení okrem bežného programu a tradičných cyklov kino pripravuje dramaturgické novinky a 
viaceré vylepšenia služieb. Kino vo vynovených priestoroch privíta divákov po letných prázdninách 
v septembri 2016. 
 
Program €urópske filmy za €uro: http://www.aic.sk/kinolumiere/2016/zoznamy/europske-filmy-za-euro.html  
Viac informácií a program Kina Lumière: www.aic.sk/kinolumiere 

 

 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje audiovizuálny zákon č. 
40/2015 Z. z. Súčasťou SFÚ ako 
pamäťovej a fondovej inštitúcie 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 
súčasná slovenská a európska tvorba a  
archívne kino. Uvádza pravidelné cykly,  
a tiež prehliadky a festivaly. Ide o prvé 
kino na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu filmových novinárov 
a Cenu Europa Cinemas ex aequo. 
Sprístupnené sú štyri kinosály, vstupné 
je v rozmedzí 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, simona.notova@sfu.sk 
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