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Kino Lumière uvedie obľúbený letný projekt €urópske 
filmy za €uro, vybrané snímky premietne aj online  

 
Kino Lumière aj počas tohto leta prinesie divákom v projekte €urópske filmy za €uro kvalitné 
a oceňované filmy z prestížnych festivalov. V kolekcii tridsiatich piatich súčasných titulov sú aj 
tri snímky pre deti a jeden slovenský zástupca. Filmy sa budú premietať denne za 1 euro, tento 
rok sa po prvýkrát každý utorok premietne vybraný film aj online vo virtuálnej kinosále Kina 
doma pod názvom €uro filmy online. Projekt €urópske filmy za €uro sa začne v utorok 15. júna 
2021 a potrvá do konca augusta, online verzia beží od 1. júna.  
 
V projekte figurujú prevažne filmy, ktoré boli ocenené na medzinárodných festivaloch alebo patria k 
divácky obľúbeným, pričom mnohé z nich vstúpili do distribúcie len nedávno. Jedným z nich je francúzska 
komédia Zažiť to znovu (2019) v réžii Nicolasa Bedosa o tom, čo by sa stalo, keby sme si mohli zopakovať 
tie najkrajšie okamihy, ktorá mala premiéru vo februári minulého roka, no z dôvodu pandémie ju nebolo 
možné vidieť na veľkom plátne. Premietne sa aj francúzska dráma Portrét ženy v plameňoch (2019) 
režisérky Céline Sciammovej, ocenenej na MFF v Cannes za najlepší scenár a cenou Queer Palm, alebo 
poľská dráma Studená vojna (2018) režiséra Pavła Pawlikowského, ocenená ako najlepší Európsky film 
roka i Oscarom v kategórii Najlepší medzinárodný film.  
 
Diváci v kolekcii nájdu žánrovo rôznorodé filmy od komédií po drámy, ale aj tituly od renomovaných 
tvorcov ako napríklad Oni a Silvio (2018) a Mladosť (2015) od talianskeho filmového mága Paola 
Sorrentina, film Jack stavia dom (2018) a režisérske verzie oboch častí filmu Nymfomanka I., II. (2013) 
kontroverzného dámskeho režiséra Larsa von Triera, ale aj zatiaľ posledný film nezávislého fínskeho 
tvorcu Akiho Kaurismäkiho Druhá strana nádeje (2017) a jeho kultovú snímku Bohémsky život (1992) 
o troch kamarátoch potĺkajúcich sa po lacných parížskych bytoch. Vo filme, ktorý je najstarším titulom 
v kolekcii, Kaurismäki umne spája smutné so smiešnym a naprieč generáciami si tak získava srdcia divákov.  
 
Cyklus otvorí film s príznačným názvom Leto (2018) režiséra Kirilla Serebrennikova. Čiernobiela hudobná 
dráma zobrazuje leto plné hudby, priateľstva a zakázanej lásky v Rusku 80. rokov minulého storočia, keď 
neoficiálnou hudobnou scénou hýbali miestni nasledovníci Loua Reeda, Iggyho Popa, Davida Bowieho 
alebo Talking Heads. Slovenskú kinematografiu bude v projekte zastupovať režisér Marko Škop s drámou 
Nech je svetlo (2019), ktorá má na konte päť ocenení Slnko v sieti za najlepší hraný film, réžiu, scenár a 
ženský aj mužský herecký výkon v hlavnej úlohe pre Zuzanu Konečnú a Milana Ondríka. 
 
 



Do programu sa dostali aj tri diela určené pre detského diváka. Najnovším z nich je český rodinný 
animovaný film Maškrtné medvedie príbehy (2020) od Alexandry Hetmerovej a Kateřiny Karhánkovej s 
príbehmi plnými vtipu a dobrodružstva. Na veľkom plátne sa znova premietnu aj francúzsko-belgický 
poviedkový animovaný film Veľký zlý lišiak a iné príbehy (2017) režisérskej dvojice Patrick Imbert a 
Benjamin Renner a animovaný film s magickou atmosférou z bájnej krajiny starých Keltov od 
svetoznámeho írskeho animátora a ilustrátora Tomma Moora Pieseň mora (2014). 
 
Projekt €urópske filmy za €uro organizujú Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) a Slovenský 
filmový ústav (SFÚ). Novinkou tohtoročného cyklu je aj jeho online verzia. Vo virtuálnej kinosále Kina 
doma sa počas celého leta bude pod názvom €uro filmy online premietať každý utorok o 20.20 hod. 
rovnaký film ako uvidia diváci na plátne. Cyklus €urópske filmy za €uro sa začína 15. júna, filmy sa v Kine 
Lumière budú premietať denne, verzia €uro filmy online beží od 1. júna.  
 
Kino Lumière po druhej vlne pandémie otvorilo 21. mája, riadi sa vždy aktuálne platnými nariadeniami 
COVID automatu. Program ponúka nové distribučné tituly, od polovice júna sa v jeho priestoroch začne aj 
filmová prehliadka Cinevitaj 2021, ktorá priblíži tvorbu veľkých talianskych architektov a sochárov. Od 
polovice júna sa na plátno kina vráti aj obľúbený cyklus Príbehy umenia a predstavenia pre špeciálne 
skupiny divákov SENior kino a BABY kino. V júni diváci nájdu v kine aj projekcie vybraných titulov 
Filmového festivalu inakosti, nasledovať ich budú tituly z MFF Febiofest – v prípade oboch podujatí pôjde 
o diela, ktoré sa pre pandémiu k divákom nedostali. 
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€uro filmy online – Kino doma – leto 2021 – program: 
 
utorok   1.6.2021 o 20:20 – Zažiť to znovu, r. Nicolas Bedos, Francúzsko, 2019, 115 min. 
utorok   8.6.2021 o 20:20 – Studená vojna, r. Paveł Pawlikowski, Francúzsko, Poľsko, Ukrajina, 2018, 84 min. 
utorok 15.6.2021 o 20:20 – Leto, r. Kirill Serebrennikov, Rusko, 2018, 126 min.   
utorok 22.6.2021 o 20:20 – Mladosť, r. Paolo Sorrentino, Taliansko, Francúzsko, Švajč., V. Británia, 2015, 124 min. 
utorok 29.6.2021 o 20:20 – Striedavá starostlivosť, r. Xavier Legrand, Francúzsko, 2017, 93 min. 
utorok   6.7.2021 o 20:20 – Všetci to vedia, r. Asghar Farhadi, Španielsko, 2018, 133 min. 
utorok 13.7.2021 o 20:20 – Muž menom Ove, r. Hannes Holm, Švédsko, 2015, 116 min. 
utorok 20.7.2021 o 20:20 – Portrét ženy v plameňoch, r. Céline Sciamma, Francúzsko, 2019, 119 min. 
utorok 27.7.2021 o 20:20 – Teheránske tabu, r. Ali Soozandeh, Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, 2017, 96 min. 
utorok   3.8.2021 o 20:20 – Jack stavia dom, r. Lars von Trier, Francúzsko, Nem., Dánsko, Švédsko, 2018, 155 min. 
utorok 10.8.2021 o 20:20 – A dýchajte pokojne, r. Ísold Uggadóttir, Belgicko, Island, Švédsko, 2018, 94 min. 
utorok 17.8.2021 o 20:20 – Belgica, r. Felix van Groeningen, Belgicko, Francúzsko, 2016, 127 min. 
utorok 24.8.2021 o 20:20 – Dvojitý milenec, r. François Ozon, Francúzsko, 2017, 107 min. 
utorok 31.8.2021 o 20:20 – Druhá strana nádeje, r. Aki Kaurismäki, Fínsko, Nemecko, 2017, 98 min. 
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Viac informácií o projekte €urópske filmy za €uro + €uro filmy online nájdete na:  
https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8722/informacia-14039 
 
Program Kina Lumière nájdete na: 
http://www.kino-lumiere.sk/ 
 
FB stránka Kina Lumière: 
https://www.facebook.com/kinolumiere/ 

https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8722/informacia-14039
http://www.kino-lumiere.sk/
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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