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Anglická hudobníčka PJ Harvey nechá divákov 

v KineLumière nahliadnuť do svojho kreatívneho sveta  
 
Anglická hudobníčka, speváčka a skladateľka PJ Harvey s filmárom a fotografom Seamusom Murphym spolupracujú už takmer 
desať rokov. Po ich spoločných cestách v Kosove, Afganistane a Washingtone vznikol dokumentárny projekt PJ Harvey: A Dog 
Called Money (2019). Ide o filmovú esej, ktorá približuje najkreatívnejšie okamihy ikonickej umelkyne. Film bude uvedený 
v slovenskej premiére 14. januára o 20.30 hod. v Kine Lumière, pre veľký záujem sa v rovnakom čase premietne aj 31. januára. 
Sú to jediné dve projekcie filmu na Slovensku. 
 
 „PJ Harvey sprevádzala režiséra Seamusa Murphyho na reportážnych cestách do Kosova, Afganistanu a 
Washingtonu v rokoch 2011 až 2014. On nakrúcal a fotografoval, ona zaznamenávala slová. Po návrate 
domov sa tieto slová menili na básne, piesne až napokon vznikol jej album The Hope Six Demolition 
Project,“ približuje pozadie vzniku filmu Miro UIman, dramaturg cyklu Music & Film. 
 
Album sa nahrával za účasti verejnosti ako súčasť umeleckej inštalácie v pivnici londýnskeho Somerset 
House s názvom Recording in Progress v špeciálne upravenom priestore, okolo ktorého bolo sklo 
priehľadné len smerom dnu. Pred vstupom do suterénu, kde bola inštalácia, museli diváci odovzdať 
mobilné telefóny a zariadenia s možnosťou nahrávania. V štúdiu mal každý klopové mikrofóny, takže 
publikum zvonku počulo každé slovo, každý vtip a každú notu. „Hudobníci ako keby boli vo výkladnej skrini, 
z ktorej nevideli von, a mali tak pokoj na prácu, diváci zasa získali neopakovateľný zážitok zo sledovania 
vzniku albumu,“ hovorí Ulman.  
 
Film PJ Harvey: A Dog Called Money je dokumentom o kreatívnom procese spoločného projektu PJ Harvey 
a Seamusa Murphyho v Kosove, Afganistane a Washingtone, zároveň dokumentuje nahrávanie hudobného 
albumu inšpirovaného ich putovaním. Ulman hovorí, že „keď si deviatu štúdiovú platňu PJ Harvey The Hope 
Six Demolition Project pustíte doma po projekcii filmu PJ Harvey: A Dog Called Money, budete ju už vnímať 
inak ako predtým.“  
 
PJ Harvey začala spolupracovať so Seamusom Murphym už v roku 2011, keď navštívila jeho výstavu 
fotografií z Afganistanu a Murphy pre jej ôsmy štúdiový album Let England Shake režíroval dvanásť krátkych 
videoklipov. Neskôr po ich spoločných cestách v Kosove, Afganistane a Washingtone vznikol nielen album 
The Hope Six Demolition Project, ale aj prvá básnická zbierka PJ Harvey doplnená Murphyho fotografiami 
s názvom The Hollow of the Hand (2015). Murphyho dokument PJ Harvey: A Dog Called Money je tretím 
výstupom tejto umeleckej spolupráce, svetovú premiéru mal na vlaňajšom MFF v Berlíne. Podľa slov 
filmového a hudobného publicistu Pavla Klusáka, ktorý ho uvádzal na MFF Karlove Vary „vo filme sledujeme 
ako kreatívna, sústredená a vtipná umelkyňa pretvára videné, počuté a prežité do piesní na nový album. Tak 
ako ona mohla zblízka pozorovať život v miestach kríz, režisér Murphy teraz zblízka pozoruje ju – a zo 
situácií tká svoj film.“ 
 
Seamus Murphy je oceňovaný írsky fotograf a filmár, fotografie vystavoval po celom svete. Je 
sedemnásobným držiteľom ceny World Press Photo a spolupracuje s prestížnymi svetovými periodikami. 



Jeho film Darkness Visible (2011) z fotografického pôsobenia v Afganistane bol nominovaný na cenu Emmy. 
O projekte PJ Harvey: A Dog Called Money povedal, že „PJ Harvey a ja sme sa rozhodli spolupracovať 
a začali sme projekt spoločne. Chceli sme, aby sa z neho stala kniha (jej poézia, moje fotografie), album, 
ktorý nahrá, a film, ktorý by som vytvoril. Chceli sme ísť na miesta, ktoré nás zaujímali, ktoré pre nás z 
nejakého dôvodu mali význam. Spoločne sme prežívali skúsenosti, ale pracovali sme individuálne. Našli sme 
situácie, ktoré nás inšpirovali a hlboko s nami pohli.“ 

x x x 
 
Hudobný cyklus Music & Film uvádza Kino Lumière od júna 2013. Vstupenky na projekciu filmu PJ Harvey: 
A Dog Called Money (2019) si je možné rezervovať alebo kúpiť za 7 € na  http://www.kino-
lumiere.sk/stranka-8409/film-376809 alebo v pokladni kina, ktorá je otvorená denne 30 minút pred 
začiatkom prvého predstavenia. O mesiac uvedie cyklus Music & Film snímku Mystify Michael Hutchence 
(2019) režiséra Richarda Lowensteina, ktorý bol dlhoročným priateľom a spolupracovníkom austrálskej 
kapely INXS. Projekcia filmu sa uskutoční v utorok 11. februára o 20.30 hod. 
 
Trailer filmu PJ Harvey: A Dog Called Money: 
https://www.youtube.com/watch?v=hU5rf6RbjOE 
 
FB event a profil cyklu Music & Film: 
https://www.facebook.com/events/2538074383118512/ 
 
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 


