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Cyklus Music & Film uvedie film z posledného 
koncertu heavy metalovej kapely Black Sabbath 

 

Jedna z najväčších heavy metalových kapiel Black Sabbath vlani definitívne ukončila kariéru. S 
fanúšikmi sa rozlúčila posledným vystúpením v Birminghame, v mieste svojho začiatku. Film 
Black Sabbath: The End of the End (2017), ktorý vznikol počas tohto koncertu, je preto 
jedinou možnosťou, ako skupinu ešte raz vidieť koncertovať. V utorok 13. marca 2018 o 20.30 
hod. ho v cykle Music & Film uvedie Kino Lumière. 
 
„Kapelu Black Sabbath naživo už nikdy neuvidíme. Vlani sa po takmer päťdesiatich rokoch rozhodla 
definitívne skončiť. Jedinou možnosťou, ako si užiť ich koncert, je už len filmové plátno. Aj to len počas 
marca, pretože potom filmu Black Sabbath: The End of the End končia práva na premietanie,“ hovorí 
dramaturg cyklu Music & Film v Kine Lumière Miro Ulman. „Bol to dôvod, prečo sme sa film rozhodli 
zaradiť do programu. Celosvetovú jednodňovú premiéru mal 28. septembra 2017 v 1 500 kinách a 
následne vyšiel na DVD a blu-ray nosičoch. Napriek tomu si myslím, že vidieť ho v kine na veľkom plátne 
s kvalitným zvukom v obklopení fanúšikmi je úplne iný zážitok,“ dodáva. 
 
Svoje takmer polstoročné pôsobenie na hudobnej scéne zakončili členovia kapely Black Sabbath vo 
veľkom štýle. Počas svojho rozlúčkového turné The End Tour, ktoré trvalo od januára 2016 do februára 
2017, navštívili 81 miest vrátane Budapešti, Prahy, Viedne či Krakova a videlo ho viac ako milión divákov. 
Film Black Sabbath: The End of the End vznikol počas ich úplne posledného koncertu na turné dňa 4. 
februára 2017 v šestnásť tisícovej Genting Arene v meste Birmingham, v ktorom skupina svoju kariéru 
kedysi začínala. 
 
„Počas vystúpenia zazneli najslávnejšie hity ako Iron Man, Paranoid, Black Sabbath alebo War Pigs 
v takmer pôvodnej zostave so spevákom Ozzym Osbournom, gitaristom Tonym Iommim a basgitaristom 
Geezerom Butlerom,“ približuje Ulman. „Zo zakladajúcej štvorice chýbal len bubeník Bill Ward, ktorého 
kapela pozývala aspoň na záverečné vystúpenie v Birminghame, ale ponuku odmietol. Nahradil ho 
Tommy Clufetos. Piatym koncertným členom bol hráč na klávesy a gitarista Adam Wakeman, syn 
slávneho hráča na klávesové nástroje Ricka Wakemana, ktorého sme videli v cykle Music & Film s 
kapelou Yes.” 
 
Vo filme odznie celkovo dvadsať skladieb, ktoré dopĺňajú exkluzívne pohľady do zákulisia, a tiež 
rozhovory, v ktorých skupina spomína na desaťročia spoločného pôsobenia, no vyjadruje sa aj k 
celospoločenským témam. Podľa Ulmana „jej členovia vyvracajú mylné predstavy, že propagovali alebo 
praktizovali démonické náboženstvo a poukazujú na to, že ich piesne sa zaoberali dodnes naliehavými 



otázkami doby, akými sú vojna alebo drogová závislosť. Vo filme nazrieme i do nahrávacieho štúdia, kedy 
kapela v jedinečnom prevedení zahrala päť piesní, ktoré neodzneli počas turné. Toto stretnutie bolo 
zároveň i akousi ich súkromnou rozlúčkou.“ 
 
Film Black Sabbath: The End of the End režíroval Dick Carruthers, ktorého film Led Zeppelin: Celebration 
Day (2012) je najúspešnejším titulom v päťročnej histórii cyklu Music & Film. Spolupracoval aj so 
skupinou Rolling  Stones a Paulom McCartneym, ale i s White Stripes a Portishead. Jeho film 
z posledného koncertu kapely Black Sabbath je slovami Mira Ulmana „ako každé ‚zbohom‘, doslova 
nabitý emóciami. Kapela na pódiu si to užíva rovnako ako nadšené publikum pod ním.“ 
 

x x x 
 
Pravidelný hudobný cyklus Music & Film uvádza Kino Lumière s mesačnou periodicitou od júna 2013. 
Vstupenky na projekciu filmu Black Sabbath: The End of the End (2017) si je možné rezervovať alebo 
zakúpiť za 8,- € na http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-221924 alebo v 
pokladni kina, ktorá je otvorená denne 30 minút pred začiatkom prvého predstavenia. 
 
Trailer filmu: Black Sabbath: The End of the End  
https://www.youtube.com/watch?v=JlezyQyzV0s 
 
FB event a profil cyklu Music & Film: 
https://www.facebook.com/events/403791810034373/ 
 
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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