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SFÚ vydal DVD Zabudnite na Mozarta  

 
V prvých júnových dňoch sa dostáva do predaja nové DVD z produkcie Slovenského filmového 
ústavu. Ide o titul s digitálne reštaurovanou verziou filmu režiséra Miloslava Luthera 
Zabudnite na Mozarta z roku 1985. Reštaurovaná verzia je výsledkom digitalizačného 
procesu, ktorý sa realizoval v vďaka projektu Digitálna audiovízia v novovybudovanom 
digitalizačnom pracovisku SFÚ v suterénnych priestoroch Kina Lumière.    
 
Film Zabudnite na Mozarta je druhým dlhometrážnym filmom režiséra Miloslava Luthera, ktorý sa v 
súčasnosti radí k najvýznamnejším postavám slovenskej kinematografie. Napriek tomu, že v jeho 
filmografii reprezentuje rané obdobie, ide o film, v ktorom sa prejavujú mnohé, pre tvorcu dnes už tak 
typické znaky režijného rukopisu. Rozhodnutie vydať film na DVD však malo aj iné dôvody. Jednak ide o 
príbeh venovaný jednej z najväčších osobností klasickej hudby – W. A. Mozartovi, a na jeho vzniku sa 
podieľali viaceré herecké osobnosti, okrem iných spomeňme svetoznámeho Armina Mueller-Stahla. 
Všetky menované atribúty svedčia v prospech vysokej diváckej atraktivity pripravovaného titulu, ktorý 
by sa mal odzrkadliť na jeho budúcej predajnosti. 
Film pojednáva o živote a záhadnej predčasnej smrti slávneho rakúskeho hudobného skladateľa 
Wolfganga Amadea Mozarta, sústreďuje sa pritom na posledné roky Mozartovho života a jeho 
leitmotívom je fiktívne vyšetrovanie, ktoré má viesť k odhaleniu vinníkov za jeho smrť. Okrem hľadania 
odpovede na otázku o zmysle umeleckej tvorby a vzťahu jedinca a spoločnosti je aj úvahou o cene života 
a smrti, o vine, svedomí a zodpovednosti. Scenár filmu napísal český spisovateľ a muzikológ Zdeňek 
Mahler, kameramanom filmu bol Dodo Šimončič. 
Diváci Kina Lumière film budú môcť vidieť v novej obrazovej a zvukovej kvalite. Proces jeho digitalizácie 
trval od prípravných prác, cez digitalizáciu a reštaurovanie obrazovej a zvukovej stopy až po výrobu 
digitálneho kinomástru DCP a mástru pre dlhodobú archiváciu osem mesiacov. Na filme bolo 
zdigitalizovaných 136 025 políčok a na celom procese sa v trojzmennej prevádzke podieľalo 46 
pracovníkov vrátane skeneristov, retušérov, strihačov, koloristu, zvukového majstra, filmových 
archivárov a ďalších odborníkov. „Pri digitalizácii by mala byť prítomnosť tvorcov nediskutovateľnou 
podmienkou, minimálne kameramana filmu, nakoľko pri každom reštaurovaní umeleckého diela hrozí 
pokušenie vylepšiť formálnu stránku podľa osobného či trendového vkusu, bez ohľadu na pôvodný zámer 
tvorcov, ich autorské práva či požadovanú jednotu obsahu a formy,“ povedal v súvislosti s projektom 
digitalizácie režisér Miloslav Luther. Zároveň dodal, že digitalizáciou pribudli k filmu ďalší tvorcovia. 
Podľa jeho slov „aj touto aktivitou potvrdzuje Slovenský filmový ústav svoju profesionalitu a mimoriadnu 
dôležitosť“. 
 

 

Viac informácií o DVD nájdete na www.klapka.sk                  Vydanie DVD finančne podporil  
 

 
 

http://www.klapka.sk/


Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) je jediná 
štátna organizácia v oblasti audiovízie 
na Slovensku. Jej hlavné úlohy, činnosti 
a pôsobnosť definuje audiovizuálny 
zákon č. 343/2007 Z. z. Súčasťou SFÚ je 
špecializovaný filmový archív. Tvoria 
ho jedinečné filmové a s filmom 
súvisiace archívne fondy a zbierky, 
ktoré sú základom audiovizuálneho 
dedičstva SR.   
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  
 

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
ponuku audiovizuálnych diel, odbornej 
literatúry a sprievodných grafických 
materiálov. V predaji má publikácie, 
časopisy, DVD nosiče z produkcie SFÚ a 
ďalších slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ale aj soundtracky, 
plagáty a fotosky k slovenským i 
zahraničným filmom. Ponúka aj 
možnosť internetového predaja.  
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière premieta domáce a 
zahraničné filmy, jeho prioritami sú 
slovenské diela, európsky film a 
archívne kino. Uvádza pravidelné cykly 
a tiež prehliadky a festivaly. Ide o prvé 
kino na Slovensku, ktoré získalo Cenu 
filmových novinárov za dramaturgiu 
a Cenu Europa Cinemas ex aequo. 
Sprístupnené sú štyri kinosály, vstupné 
sa pohybuje od 2,00 € do 4,00 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere, 
www.navstevnik.sk  
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