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Kino Lumière otvára po druhej vlne pandémie, 
premietať bude aj filmy „stratené v covide“ 

 
Bratislavské Kino Lumière otvára svoje kinosály po druhej vlne pandémie, prvých divákov 
privíta v piatok 21. mája 2021. Denne uvedie najmenej štyri filmy, v programe figurujú tituly, 
ktoré svoju premiéru z dôvodu zatvorenia kín absolvovali v online priestore. Na veľké plátno sa 
po prvýkrát dostanú dokumenty Komúna (2020) Jakuba Julényho a Maliarka a zlodej (2020) 
Benjamina Reeho, v deň otvorenia sa vrátia aj Služobníci (2020) Ivana Ostrochovského 
či oscarový film Chlast (2020) Thomasa Vinterberga. 
 
„Otvárame filmami, ktoré sa ´stratili v covide´, to znamená, že ich premiéra sa realizovala z dôvodu 
pandémie vo virtuálnych kinosálach, prípadne sa v kinách ohriali len pár dní,“ približuje program počas 
prvých dní otvorenia Kina Lumière jeho manažérka Zita Hosszúová. „Ide o výnimočné tituly, ktoré si 
zaslúžia dostať po znovuotvorení kín svoj priestor na veľkom plátne.“ 
 
Z domácich filmov k takým patria dokument Jakuba Julényho Komúna o košickom undergrounde a jeho 
ikonickej postave Marcelovi Strýkovi alebo dráma Služobníci Ivana Ostrochovského z prostredia kňazského 
seminára v totalitnom Československu, ktorá už získala viaceré ocenenia na medzinárodných podujatiach. 
Zahraničné snímky reprezentujú nórsky dokument Maliarka a zlodej Benjamina Reeho o netradičnom 
stretnutí českej maliarky so zlodejom jej obrazu, švédsky dokument Greta (2020) Nathana Grossmana o 
dospievajúcej aktivistke Grete Thunbergovej vyrozprávaný prostredníctvom zatiaľ nezverejnených 
záberov, ale aj najlepší európsky film roka i oscarový víťaz v kategórii najlepší medzinárodný film Chlast 
Thomasa Vinterberga.  
 
Koncom mája sa na plátna dostanú aj nové distribučné tituly, mnohé z nich na svoju premiéru čakali až do 
otvorenia kín. Diváci uvidia oscarovú drámu Krajina nomádov (2020) od Chloé Zhao, ocenenú na 
udeľovaní cien americkej Akadémie filmových umení a vied za najlepší film, tiež #metoo film Nádejná 
mladá žena (2020) Emeraldy Fennellovej, v júni sa diváci môžu okrem iného tešiť na drámu Leto 85 (2020) 
Françoisa Ozona. 
 
„V priebehu mája sa uskutočnia vybrané projekcie online i v kinosálach, v oboch priestoroch sa vrátime 
napríklad k Cirkusu (1928) Charlieho Chaplina v cykle Reštaurovaná klasika, ale aj k najnovšiemu víťazovi 
Berlinale 2021 – snímke Smolný pich aneb pitomý porno (2021), jej uvedenie bude spojené s naživo 
streamovanou diskusiou, ktorej sa zúčastní režisér Radu Jude,“ hovorí Hosszúová. „V kine nebude chýbať 
ani denný cyklus €urópske filmy za €uro, ktorý tradične spustíme 15. júna, a júnové stredy budú patriť 
najzaujímavejším filmom z Filmového festivalu inakosti, ktoré sa kvôli pandémii nestihli na festivale uviesť. 
Prinesieme i utorky s talianskym filmom v rámci podujatia Cinevitaj a obnovíme divácky obľúbené cykly 
Príbehy umenia a Music & Film.“ 
 



Kino Lumière bolo počas druhej vlny pandémie zatvorené 153 dní od 19. decembra 2020. Svoje štyri 
kinosály otvorí v piatok 21. mája 2021, pri jeho návšteve je potrebné dodržiavať opatrenia I. stupňa 
varovania na základe Covid automatu. Vstup do kina a pobyt v kine je možný len s prekrytými hornými 
dýchacími cestami – respirátorom, v kine je potrebné dodržiavať rozstupy minimálne 2 metre, predpísané 
je sedenie v šachovnicovom modeli pri naplnení 50 percentnej kapacity kinosály. Konzumácia pokrmov 
alebo nápojov v priestoroch kina nie je povolená a pracovníci kina odporúčajú zakúpiť si vstupenky online. 
Od pondelka 24. mája bude možné respirátory nahradiť rúškom. 
 
Aktuálne vo virtuálnej kinosále projektu Kino doma prebieha od 19. do 23. mája festival Hory a mesto, 
nedeľné pásma víťazných filmov budú uvedené online vo virtuálnej kinosále i fyzicky v najväčšej kinosále 
Kina Lumière. Vo virtuálnej kinosále bude počas posledného májového víkendu pri príležitosti blížiaceho 
sa Medzinárodného dňa detí zdarma uvedené exkluzívne pásmo filmov pre deti z festivalu Fest Anča 
2020. 
 
Platnosť darčekových kariet Lumierka bude predĺžená do konca roka 2022. 

 

x x x 
 
Viac informácií a program Kina Lumière a projektu Kino doma nájdete na:  
http://www.kino-lumiere.sk/ 
 
Program Kina Lumière na najbližšie dni nájdete na: 
https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-16284 
 
Opatrenia potrebné dodržiavať v Kine Lumière nájdete na: 
https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-15757/informacia-13204 
 
FB stránka Kina Lumière: 
https://www.facebook.com/kinolumiere/ 
 
 
 

Digitalizáciu, modernizáciu, marketing a uvádzanie filmov v Kine Lumière a virtuálnu kinosálu  
Kino Lumière doma finančne podporil      

 
 
 
 

 
 

 

 

Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje Zákon o audiovízii 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. 
Vybudované má aj moderné 
digitalizačné pracovisko. 
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
slovenskú filmovú klasiku a súčasné 
slovenské audiovizuálne diela na DVD 
a blu-ray nosičoch. V ponuke má tiež 
odbornú literatúru z oblasti 
kinematografie a audiovízie 
slovenských a českých vydavateľstiev a 
vybrané diela z produkcie filmových 
archívov. Ponúka tiež možnosť online 
predaja a stabilný predajný pult má v 
priestoroch Kina Lumière. 
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière sa zameriava na súčasnú 
slovenskú tvorbu, súčasnú európsku 
kinematografiu a na zlatý fond 
slovenskej a svetovej kinematografie. 
Uvádza pravidelné vlastné cykly, tiež 
viaceré prehliadky a festivaly. Ide 
o prvé kino na Slovensku, ktoré získalo 
za dramaturgiu Cenu slovenských 
filmových novinárov a Cenu Europa 
Cinemas. Má štyri kinosály, vstupné je  
od 2,00 do 5,00 €. V roku 2020 spustilo 
online projekt Kino doma. 
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.kino-lumiere.sk 
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kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk 
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