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V cykle Music & Film v Kine Lumière zaspieva 

americká džezová speváčka Ella Fitzgerald  
 
Kino Lumière uvedie v cykle Music & Film tento mesiac dokumentárny film o jednej 
z najvýznamnejších speváčok sveta Elle Fitzgerald. Predstaví ju ako zanietenú, cieľavedomú i 
zábavnú a oslnivú hudobnú inovátorku. Dokument Ella Fitzgerald: Just One of Those Things 
(2019) sa bude premietať v utorok 17. decembra o 20.30 hod. a uvedie ho dramaturg cyklu Miro 
Ulman. Bude to jediná projekcia filmu na Slovensku. 
 
„Som rád, že po Milesovi Davisovi predstavíme v cykle Music & Film v Kine Lumière ďalšiu džezovú legendu,“ 
hovorí dramaturg cyklu Miro Ulman. „Americká džezová speváčka Ella Fitzgerald svojou nádhernou farbou 
hlasu, rozsahom tri oktávy a výnimočnou hlasovou improvizáciou viac ako pol storočia udivovala celý svet.“ 
Dokument Ella Fitzgerald: Just One of Those Things mapuje jej život a prácu počas niekoľkých desaťročí. „Od 
jej narodenia, cez smrť matky, súťaž talentov v Harleme, zlom v jej kariére, keď jej hudobník Chick Webb dal 
šancu spievať so svojím orchestrom a zobral ju na turné, až po stretnutie s manažérom Normanom 
Granzom, vďaka ktorému sa stala jednou z najväčších svetových hviezd."  
 
Počas svojho života bola Ella Fitzgerlad (1917 – 1996) mnohokrát ocenená. Je držiteľkou trinástich cien 
Grammy a ceny Grammy za celoživotné dielo. Prezývali ju First Lady of Song (Prvá dáma piesne) alebo 
Queen of Jazz (Kráľovná džezu). Ulman hovorí, že „vynikala v scatových pasážach aj v speváckych 
improvizáciách, ale jej repertoár netvoril len džez. Spievala aj soul, gospely, blues, R&B, balady a country.“ 
„Názov filmu Just One of Those Things pochádza z piesne, ktorú v roku 1935 skomponoval Cole Porter 
a postupom času sa medzi džezmenmi stala jednou z najobľúbenejších a naspievali ju Ella Fitzgerald, Benny 
Goodman, Stéphane Grappelli, Coleman Hawkins a mnohí ďalší,“ dopĺňa Ulman. 
 
Film mal svetovú premiéru na tohtoročnom Berlinale. Speváčku predstavuje v celej šírke jej osobnosti 
vďaka dosiaľ nepublikovaným fotografiám či filmovým záberom, obsahuje i nové rozhovory. „Je až 
neuveriteľné, že vo filme rozpráva – v čase nakrúcania 98-ročná – bývalá tanečnica Norma Miller, ktorá si 
spomína na Ellino prvé vystúpenie na súťaži mladých talentov v Harleme v novembri 1934. Hovorí, že Ella 
pôvodne chcela tancovať, ale napokon sa rozhodla pre spev. Jej ošumelé šaty a plachosť na pódiu vyvolali 
smiech a bučanie publika, ale keď začala spievať, všetci zmĺkli. Bola perfektná!“ Vo filme na ňu spomínajú aj 
Tonny Bennett, Jamie Cullum, Laura Maluva, Patti Austin či Smokey Robinson, autorka knihy o ženách 
v americkej hudbe Judith Tick, Ellin bubeník Gregg Field i jej adoptívny syn Ray Brown Jr.  
 
Režisérom filmu je skúsený britský dokumentarista Leslie Woodhead. Nakrútil napríklad filmovú 
rekonštrukciu vstupu sovietskych vojsk do Československa v auguste roku 1968 Invázia (1980), 
kombinovanú s dokumentárnymi zábermi, ďalej dokumenty Štrajk (1980) o pozadí vzniku poľského hnutia 
Solidarita, Plač z hrobu (1999) o masakri v Srebrenici, ale i záznam koncertu slávnej kapely v londýnskom 



Hyde Parku The Stones in the Park (1969), dokument o vplyve The Beatles v Sovietskom zväze How the 
Beatles Rocked the Kremlin (2009), dokument o džezovom fotografovi Hermanovi Leonardovi Saving Jazz 
(2011) a režíroval aj film o spevákovi Tonym Bennettovi s názvom Tony Bennett's New York (2010). O 
svojom filme Ella Fitzgerald: Just One of Those Things povedal, že „pre mňa ako celoživotného džezového 
fanúšika to bola úžasná práca. Film sleduje mimoriadnu cestu Elly Fitzgerald v priebehu šiestich desaťročí, 
keď jej vznešený hlas premieňa tragédie jej života a problémy jej čias na radosť.“ Spevák a hudobník Jamie 
Cullum vo filme konštatuje, že „jej hudba je jedným z dôvodov, prečo stojí za to byť na tejto planéte“. 

 
x x x 

 
Hudobný cyklus Music & Film uvádza Kino Lumière od júna 2013. Vstupenky na projekciu filmu Ella 
Fitzgerald: Just One of Those Things (2019) si je možné rezervovať alebo kúpiť za 7 € na http://www.kino-
lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-365852 alebo v pokladni kina, ktorá je otvorená denne 
30 minút pred začiatkom prvého predstavenia.  
 
Trailer filmu Ella Fitzgerald: Just One of Those Things: 
https://www.youtube.com/watch?v=0wHwKf4ivkY 
 
FB event a profil cyklu Music & Film: 
https://www.facebook.com/events/739730103170972/ 
 
Oficiálna stránka filmu Ella Fitzgerald: Just One of Those Things:  
www.eagle-rock-productions.com/ella-fitzgerald 
 
Viac informácií a program Kina Lumière:  
http://www.kino-lumiere.sk/ 
 
FB profil Kina Lumière:  
https://www.facebook.com/kinolumiere/ 
 
Digitalizáciu, modernizáciu, marketing a uvádzanie filmov v Kine Lumière finančne podporil      
 
 

 
 

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 5,00 €.  
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 


