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Film The Last Waltz režiséra Martina Scorseseho uvedie 

Kino Lumière v cykle Music & Film ako jediné  
 

Novembrová projekcia obľúbeného hudobného cyklu Music & Film v Kine Lumière bude 
päťdesiatou v poradí od jeho vzniku. Prinesie na plátno film The Last Waltz (1978) od 
jedného z najoceňovanejších amerických režisérov súčasnosti Martina Scorseseho pri 
príležitosti jeho 75. narodenín. Záznam z koncertu kanadsko-americkej kapely The Band 
s hudobnými legendami na pódiu sa premietne vo štvrtok 23. novembra 2017 o 20.30 hod. 
len na jedinej projekcii na Slovensku. 
 
„Film The Last Waltz mal premiéru 26. apríla 1978 v USA a v máji bol uvedený mimo súťaž na MFF 
v Cannes,“ hovorí Miro Ulman, dramaturg cyklu Music & Film. „Následne sa dostal do distribúcie 
v krajinách celého sveta, v bývalom východnom bloku však len v Maďarsku a NDR. Koncom 70. rokov 
bol v programe Letnej filmovej školy v Hořoviciach a podľa mojich informácií projekcia v Kine Lumière 
bude prvou a jedinou verejnou na Slovensku.“  
 
Film je záznamom posledného koncertu kanadsko-americkej kapely The Band, známej vďaka sólovým 
nahrávkam, v ktorých sa mieša folk, blues, gospel, R&B a rock & roll, no aj vďaka spolupráci s Bobom 
Dylanom. Okrem skvelej atmosféry historického večera s množstvom hudobných hviezd je snímka 
prostredníctvom rozhovorov s jej protagonistami aj komentárom k situácii v rockovej hudbe v čase jej 
vzniku. „Názov kapely dnešným poslucháčom veľa nehovorí, no na prelome 60. a 70. rokov bola 
obľúbená a ospevovaná kritikmi,“ predstavuje skupinu The Band Miro Ulman. „V roku 1989 bola 
uvedená do Kanadskej hudobnej siene slávy a v roku 1994 do Rokenrolovej siene slávy. Časopis Rolling 
Stone dal The Band na 50. miesto zoznamu stovky najväčších umelcov všetkých čias a ich debutový 
album Music from Big Pink z roku 1968 s obalom namaľovaným Bobom Dylanom sa dostal na 34. 
miesto zoznamu 500 najlepších albumov všetkých čias. V roku 2008 si kapela prevzala cenu Grammy za 
celoživotné dielo,“ dopĺňa.  
 
Členmi pôvodnej skupiny boli štyria Kanaďania, gitarista Robbie Robertson, basgitarista Rick Danko, 
hráč na klávesové nástroje Richard Manuel, hráč na klávesové nástroje Garth Hudson a americký 
bubeník Levon Helm. Spolu začali hrať v roku 1958 pod názvom The Hawks ako sprievodná kapela 
rockabilly speváka Ronnie Hawkinsa. Po ukončení tejto spolupráce v roku 1964 si celú kapelu o rok 
neskôr najal Bob Dylan na svoje americké turné a v roku 1966 aj na svetové turné. „V roku 1967, po 
Dylanovej nehode, nahrali so spevákom postupne vyše sto piesní, výber z nich vyšiel v roku 1975 pod 
názvom The Basement Tapes,“ hovorí Ulman a dopĺňa, že k obdivovateľom kapely patrili napríklad Eric 
Clapton, Roger Waters či George Harrison. 
 
Kapela The Band sa rozhodla ukončiť svoju činnosť v roku 1976 posledným koncertom v sále 
Winterland v San Francisku, ktorému jej členovia dali názov The Last Waltz. “Winterland bol prvým 
miestom, kde kapela hrala pod názvom The Band,“ vysvetľuje vo filme gitarista Robbie Robertson. 



„Medzi pozvanými hosťami neboli len priatelia, ale i speváci a muzikanti, ktorí mali najväčší vplyv na 
hudbu celej generácie. Chceli sme, aby to bolo viac než koncert. Aby to bola oslava.“ Na pódiu vystúpili 
Ronnie Hawkins, Dr. John, Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, Joni Mitchell, Neil Young, Emmylou 
Harris, Van Morrison, Muddy Waters, Paul Butterfield, Ringo Starr či Ron Wood a dokonca aj básnik 
Lawrence Ferlinghetti. Koncert sa konal na Deň vďakyvzdania 25. novembra 1976. V roku 1983 kapela 
začala znova vystupovať i nahrávať, ale už bez zakladajúceho člena, gitaristu Robbieho Robertsona. 
 
Režisérom koncertného záznamu The Last Waltz sa stal Martin Scorsese, za kamerou stáli rovnako 
významné filmárske osobnosti, napríklad Michael Chapman (Taxikár, Zúriaci býk), Vilmos Zsigmond 
(Blízke stretnutia tretieho druhu, Lovec jeleňov) či László Kovács (Bezstarostná jazda). O výpravu sa 
staral Boris Leven, držiteľ Oscara za výpravu West Side Story a ďalších ôsmich nominácií na toto 
ocenenie. Podľa slov Mira Ulmana, „Scorseseho The Last Waltz sa stal vzorom ako robiť takýto druh 
filmu a podľa časopisu Rolling Stone je dodnes jedným z najlepších koncertných filmov všetkých čias“. 
Okrem hraných filmov sa Scorsese podieľal ako producent a režisér aj na pilotnom diele seriálu Vinyl 
(2016), režíroval dokumenty George Harrison: Život v materiálnom svete (2011), Rolling Stones (Shine 
a Light, 2008), No Direction Home: Bob Dylan (2005), epizódu zo seriálu The Blues (2003), ale 
i videoklip Michaela Jacksona Bad (1987). V cykle Music & Film v Kine Lumière diváci už videli film 
o Harrisonovi a Woodstock (1970), na ktorom Scorsese pracoval ako jeden zo strihačov. 
 

x x x 
 

Pravidelný hudobný cyklus Music & Film uvádza Kino Lumière s mesačnou periodicitou od júna 2013. Vstupenky 
na projekciu filmu The Last Waltz si je možné rezervovať alebo zakúpiť za 7,- €/ 6,- € na http://www.kino-
lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-193464 alebo v pokladni kina, ktorá je otvorená denne 30 
minút pred začiatkom prvého predstavenia.  
 
Trailer filmu The Last Waltz:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5rKlkR0B5aw 
 
FB event a profil cyklu Music & Film: 
https://www.facebook.com/events/188626051712687/ 
 
Viac informácií a program Kina Lumière:  
http://www.kino-lumiere.sk/ 
 
FB profil Kina Lumière:  
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 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 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 4,50 €.  
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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