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Kompletná celovečerná tvorba Jima Jarmuscha sa 
premietne exkluzívne len v Kine Lumière 

 
Pri príležitosti nedávnej premiéry filmu Jima Jarmuscha Paterson (2016) uvedie Kino Lumière 
cyklus ABSOLUT JARMUSCH s kompletnou celovečernou tvorbou tohto kráľa nezávislého filmu. 
Počas prvých dvoch februárových týždňov sa premietne všetkých štrnásť celovečerných filmov, 
na ktorých sa Jarmusch podieľal ako režisér, vrátane jeho debutu Trvalá dovolenka (1980). 
Cyklus uzavrie jeho najnovší film, hudobný dokument Gimme Danger (2016), ktorý kino 
premietne v cykle Music & Film s osobným súhlasom Jima Jarmuscha. 
 
Jim Jarmusch patrí k filmárom, ktorí nepodliehajú žiadnym konvenciám. Svojím najnovším filmom Paterson 
o vodičovi autobusu, ktorý píše básne, dokazuje, že sa zaslúžene považuje za jedného z najvýraznejších 
a najuznávanejších tvorcov súčasného autorského filmu. Film je v zobrazení jednoduchosti života 
neobyčajnou výpoveďou o kráse ukrytej v drobných okamihoch a už po svojej svetovej premiére na 
vlaňajšom MFF v Cannes v hlavnej súťaži sa stretol s vlnou pozitívnych reakcií zo strany verejnosti aj 
filmových kritikov. 
 
Cyklus ABSOLUT JARMUCH v Kine Lumière ponúka okrem Jarmuschovej novinky aj kolekciu siedmich 
najstarších filmov režiséra, vrátane celovečerného debutu Trvalá dovolenka (1980). Ide o čiernobielu 
epizódu zo života mladého tuláka, ktorú Jarmusch nakrútil s rozpočtom len 12 000 dolárov. Hlavný hrdina 
filmu je neustále na ceste, vždy na úniku pred čímkoľvek, čo by ho mohlo prenasledovať. Už týmto filmom 
Jarmusch predznačil charaktery svojich filmových hrdinov a ich životnú filozofiu. Premietne sa aj 
minimalistická čiernobiela dráma Cudzejší než raj (1984), ktorá Jarmuschovi vyniesla viacero ocenení, ako 
Zlatú kameru z MFF Cannes či Zlatého leoparda z MFF Locarno, a Jarmusch ňou vstúpil do povedomia 
verejnosti. V programe sú i nasledujúce Jarmuschove úspešné filmy Mimo zákona (1986) s Tomom Waitsom 
a Robertom Benignim, poviedkové filmy Tajomný vlak (1988) a Noc na Zemi (1991), a tiež existenciálny 
western Mŕtvy muž (1995) s Johnnym Deppom. Do kolekcie je zaradený aj jeden z divácky najvďačnejších 
Jarmuschových filmov Káva a cigarety (2003). Desať mikropríbehov, v ktorých diskutujú osobnosti 
umeleckého života, nakrúcal Jarmusch od roku 1986 a v roku 2003 z nich poskladal celovečerný film. 
 
Kino Lumière v špeciálnom cykle venovanom Jarmuschovi uvedie aj celovečerné filmy z jeho neskoršieho 
obdobia. Rockový dokument Rok koňa (1997) o skupine Crazy Horse frontmana Neila Younga z ich turné 
Year of the Horse, film Ghost Dog: Cesta samuraja (1999) o bojovníkovi s filozofiou japonských samurajov, 
no v službách talianskej mafie, aj poviedkový film siedmich nezávislých svetových režisérov Ďalších desať 
minút I. (2002), kde sa nad témou čas v jednej z poviedok zamýšľa aj Jim Jarmusch. Diváci uvidia aj 
komediálnu drámu Zlomené kvety (2005), ocenenú Hlavnou cenou poroty na MFF Cannes o starom 
mládencovi, ktorý v snahe nájsť svojho syna navštívi svoje bývalé lásky, filozofickú roadmovie Hranice 
ovládania (2009) o osamelom mužovi na ceste španielskou krajinou zdanlivo bez cieľa, a premietne sa aj 
upírska romanca Prežijú len milenci (2013) o Adamovi a Eve, ktorí sa milujú už celé storočia. 



Cyklus ABSOLUT JARMUSCH zavŕši unikátna slovenská premiéra filmovej novinky Jirma Jarmuscha Gimme 
Danger (2016). Túto dokumentárnu kroniku rock'nʼrollu kapely Iggyho Popa The Stooges, ktorá mala 
svetovú premiéru na vlaňajšom MFF Cannes rovnako ako film Paterson, „budú mať diváci možnosť vidieť 
v slovenskej premiére len na dvoch exkluzívnych projekciách v Kine Lumière. Je to o to vzácnejšie, že režisér 
osobne schvaľuje každú projekciu,“ povedal o uvedení filmu v cykle Music & Film v Kine Lumière jeho 
dramaturg Miro Ulman. 
 
Pre záujemcov ponúka Kino Lumière celoročnú permanentku na Jarmuschove filmy z kolekcie Asociácie 
slovenských filmových klubov Trvalá dovolenka, Cudzejší než raj, Mimo zákona, Tajomný vlak, Noc na Zemi, 
Mŕtvy muž, Káva a cigarety a na film Paterson. Počas februára ju je možné využiť aj na filmy Rok koňa, 
Ghost Dog – Cesta samuraja, Ďalších desať minút I., Zlomené kvety, Hranice ovládania a Prežijú len milenci. 
Permanentka v cene 28 eur platí na 14 vstupov na filmy Jima Jarmuscha a môže ju využiť aj viac ako jedna 
osoba. Platí do 31. decembra 2017. Štandardné vstupné na projekcie je 4,50 eur/3,50 eur. 
 
 
ABSOLUT JARMUSCH – PROGRAM: 
 
1. 2. 2017 (streda) 
20:20 K3 Trvalá dovolenka · 1980 · 75‘  
20:30 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
 
2. 2. 2017 (štvrtok) 
18:00 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
20:15 K3 Cudzejší než raj · 1984 · 89‘ 
 
3. 2. 2017 (piatok) 
20:20 K4 Mimo zákona · 1986 · 107‘  
20:30 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
 
4. 2. 2017 (sobota) 
20:00 K3 Tajomný vlak · 1989 · 113‘  
20:30 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
 
5. 2. 2017 (nedeľa) 
18:30 K2 Noc na zemi · 1991 · 129‘  
20:30 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
 
6. 2. 2017 (pondelok) 
20:15 K4 Mŕtvy muž · 1995 · 121‘  
20:30 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
 
7. 2. 2017 (utorok) 
17:45 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
20:15 K3 Rok koňa · 1997 · 108‘ 

 
8. 2. 2017 (streda) 
18:00 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
20:15 K3 Ghost Dog: Cesta samuraja · 1999 · 109‘  
 
9. 2. 2017 (štvrtok) 
20:15 K3 Ďalších desať minút I. · 2002 · 88‘  
20:30 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
 
10. 2. 2017 (piatok) 
20:15 K2 Káva a cigarety · 2003 · 95‘ 
20:30 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
 
11. 2. 2017 (sobota) 
18:00 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
20:15 K2 Zlomené kvety · 2005 · 101‘  
 
12. 2. 2017 (nedeľa) 
18:00 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
20:15 K3 Hranice ovládania · 2009 · 116‘  
 
13. 2. 2017 (pondelok) 
18:00 K1 Paterson · 2016 · 113‘  
20:15 K3 Prežijú len milenci · 2013 · 123‘  
 
14. 2. 2017 (utorok) 
20:00 K1 Paterson · 2016 · 113‘  

 
 
Viac informácií o filmoch v cykle ABSOLUT JARMUSCH: 
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8722/informacia-5278 
 
Viac informácií a program Kina Lumière:  
http://www.kino-lumiere.sk/ 
 
FB profil Kina Lumière:  
https://www.facebook.com/kinolumiere/ 

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8722/informacia-5278
http://www.kino-lumiere.sk/
https://www.facebook.com/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. Ponúka publikácie, 
časopisy, DVD nosiče z produkcie SFÚ a 
ďalších slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ďalej plagáty a fotosky 
k slovenským i zahraničným filmom, 
soundtracky, pohľadnice. Súčasťou je 
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 

http://www.sfu.sk/
http://www.klapka.sk/
http://www.aic.sk/kinolumiere
http://www.navstevnik.sk/
mailto:simona.notova@sfu.sk

