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Spevák, skladateľ a multiinštrumentalista Prince sa 

predstaví jedine v Kine Lumière v cykle Music & Film  
 

Spevák, skladateľ a multiinštrumentalista Prince bol výraznou osobnosťou hudobnej scény. 
Práve jeho film PRINCE: Sign o’ the Times otvorí tento rok obľúbený cyklus Kina Lumière 
Music & Film. Film sa tridsať rokov po svetovej premiére na krátky čas vracia na plátna kín 
po celom svete v digitálne reštaurovanej podobe so zvukom Dolby Digital 5.1, na Slovensku 
ho uvedie jedine Kino Lumière. Premieta sa v stredu 17. januára 2018 o 20.30 hod.  
 
„Film PRINCE: Sign o’ the Times je koncertnou podobou jedného z najlepších albumov všetkých čias a 
znie na ňom funk, soul, pop i rock,“ hovorí Miro Ulman, dramaturg cyklu Music & Film. „Mnohí  si ho 
určite pamätajú, keď sa v roku 1990 v pôvodnej verzii hral v ešte československých kinách pod názvom 
Prince: Znamenie doby. Vďaka jeho návratu na plátna kín si diváci budú môcť teraz vychutnať Princovu 
hudbu a presvedčiť sa, akým bol všestranným umelcom.“ 
 
Rovnomenný album PRINCE: Sign o’ the Times vznikol v roku 1987 a Prince ho vydal po rozpustení 
svojej sprievodnej kapely Revolution. Témami jeho skladieb sa stali závažné spoločenské témy vrátane  
sociálnej nerovnosti, drog, zbraní či AIDS. Podľa Ulmana „portál Allmusic o albume v čase jeho vzniku 
napísal, že Prince na ňom takmer úplne odkryl všetky svoje karty. Od elektrofunku cez soul 
a pseudopsychedelický pop, cez hard rock, dojímavý gospel, blues až po folk. A hudobný časopis Q ho 
v roku 2006 zaradil na dvanástu priečku v zozname štyridsiatich najlepších albumov 80. rokov a označil 
ho za Princov najrozmanitejší a najautorskejší album.“ Zároveň dodal, že  „v čase jeho vydania to však 
pre Princa v USA nevyzeralo veľmi dobre. Zatiaľ čo on bol na promo turné po Európe, v Amerike predaj 
albumu klesal. Prince sa preto rozhodol, že nakrúti koncert s novými skladbami, ktorý ako promo uvedie 
v amerických kinách,“ približuje Ulman pozadie vzniku filmu.  
 
Film mal pôvodne pozostávať z materiálu nakrúteného v hale Ahoy v holandskom Rotterdame 
a v Sportpaleis v belgických Antverpách, jeho kvalita však bola nepoužiteľná, a preto sa niektoré živé 
vystúpenia i krátke predelové scénky v nočnom prostredí nakrúcali v Princovom štúdiu Paisley Park. Vo 
filme odznie trinásť piesní, pričom jedenásť z nich pochádza z albumu Sign o' the Times a dopĺňa ich 
skrátená verzia skladby Little Red Corvette a cover verzia skladby Charlieho Parkera Now's the Time, 
v ktorej účinkujú len členovia sprievodnej kapely bez Princa. Súčasťou filmu je aj videoklip k piesni U 
Got the Look, v ktorom s Princom spieva Sheena Easton.  
 
Film mal svetovú premiéru 29. októbra 1987 v Detroite a 20. novembra bol uvedený súčasne v 234 
amerických kinách. Vo filme Princa na turné sprevádzala kapela v zložení Miko Weaver (gitara), Levi 
Seacer Jr. (basgitara), Matt Fink, Boni Boyer (klávesové nástroje, organ, spev), Sheila E. (bicie, perkusie 
a spev), Eric Leeds (saxofón), Atlanta Bliss (trúbka) a Cat Glover, Wally Safford, Greg Brooks (tanec 
a spev). Uvedenie filmu do kín tento rok je príležitosťou pripomenúť si Princove tohtoročné 60. 
nedožité narodeniny. 



x x x 
 
Pravidelný hudobný cyklus Music & Film uvádza Kino Lumière s mesačnou periodicitou od júna 2013. Vstupenky 
na projekciu filmu PRINCE: Sign o’ the Times si je možné rezervovať alebo zakúpiť za 6,- €/ 5,- € na 
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-208648 alebo v pokladni kina, ktorá je 
otvorená denne 30 minút pred začiatkom prvého predstavenia.  
 
Trailer filmu PRINCE: Sign o’ the Times:  
https://vimeo.com/241515703 
 
FB event a profil cyklu Music & Film: 
https://www.facebook.com/events/518765238492486/ 
 
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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