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TLAČOVÁ SPRÁVA  
4. marec 2022 

Kino Lumière sa pridáva k benefičnej iniciatíve 
Filmom za Ukrajinu a uvedie film Vojnový zápisník 

Kino Lumière v Bratislave sa v nedeľu 6. marca 2022 pridá k iniciatíve Filmového klubu 
Iskra Kežmarok pod názvom Filmom za Ukrajinu. Na benefičnej projekcii uvedie 
dokumentárny film Vojnový zápisník (2020) mladého ukrajinského režiséra Romana 
Ljubija. Projekcia sa uskutoční o 20.00 hod. a vstupné v plnej výške poputuje na zbierku 
Pomoc pre Ukrajinu neziskovej organizácie Človek v ohrození. 

„S veľkým znepokojením sledujeme udalosti, ktoré sa dejú u našich ukrajinských susedov. Vojenský 
útok na Ukrajinu riadený prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom a jeho vyhrážky svetu sú 
neospravedlniteľné. Zdrvujúca ťarcha vojny na Ukrajine dopadá najmä na ľudí podobných ako sme my 
– na ľudí, ktorí sa tešia z každodenných maličkostí, na ľudí, ktorí túžia byť so svojimi rodinami a 
kamarátmi, na ľudí, ktorí si želajú svoje tvorivé životy prežiť v pokoji a v mieri. Ľuďom na Ukrajine sme 
sa rozhodli pomôcť tým, čo vieme robiť najlepšie,“ uvádza sa v Iniciatíve Filmového klubu Iskra 
Kežmarok, ku ktorej sa pridáva aj Kino Lumière. 
Strihový dokument Vojnový zápisník je ojedinelým svedectvom o svete nádeje a číhajúcej smrti 
nakrúteným ľuďmi, ktorí sa ocitli priamo v prvej bojovej línii. Ide o mozaiku videozáznamov 
ukrajinských vojakov. Tí od roku 2014 na svoje mobilné telefóny a kamery zaznamenávali 
každodenné udalosti počas bojov na východe Ukrajiny. Film zachytáva zvláštny svet paradoxov, 
drobných radostí, zvláštneho humoru a utrpenia. Režisér Roman Ljubij za film zobrazujúci situáciu na 
východnej Ukrajine od roku 2014 získal Cenu publika, Cenu Andreja Matrosova, špeciálne uznanie z 
festivalu Docudays UA a Cenu poroty z festivalu MeetDocs. 
K benefičnej iniciatíve Filmového klubu Iskra v Kežmarku sa okrem Kina Lumière pridali aj ďalšie 
slovenské kiná a filmové kluby, medzi nimi Kino Moskva Martin, FK pri Kine Úsmev Levoča, Kino 
Úsmev Košice, Filmový klub Bytča, Filmový klub Poprad a Filmový klub Stanica Žilina Záriečie. 
Partnerom iniciatívy je Asociácia slovenských filmových klubov.  
Vstupné na projekciu filmu Vojnový zápisník v Kine Lumière je 5 eur alebo 10 eur, výťažok zo 
vstupného poputuje v plnej výške na zbierku Pomoc Ukrajine, ktorú organizuje Človek v ohrození, 
n.o. Kino Lumière sa pripojí aj k benefičnému premietaniu švajčiarsko-francúzsko-ukrajinského filmu 
Oľga (2021) francúzskeho režiséra Elieho Grappeho, ktorý bude uvedený v rámci prehliadky Crème 
de la Crème a výťažok z neho rovnako poputuje na zbierku Pomoc Ukrajine organizácie Človek 
v ohrození. 

Viac informácií o projekcii Vojnový zápisník v Kine Lumière 
Viac informácií o projekcii Vojnový zápisník vo Filmovom klube Iskra Kežmarok 
Trailer filmu Vojnový zápisník 

Slovenský filmový ústav  
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. 

https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-510179
https://klubiskra.sk/filmy/filmom-za-ukrajinu/
https://www.youtube.com/watch?v=nYgEs8koBFA
http://www.sfu.sk/
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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 vo svojej dramaturgii prioritne zameriava na súčasnú slovenskú tvorbu, súčasnú európsku kinematografiu a 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 

http://www.klapka.sk/
http://www.kino-lumiere.sk/
mailto:simona.notova@sfu.sk

