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Kino Lumière uvedie dokument o komplikovanom 
svete charizmatického speváka Michaela Hutchenca  

 
V utorok 11. februára o 20.30 hod. sa v bratislavskom Kine Lumière uskutoční projekcia 
dokumentu Mystify Michael Hutchence (2019) režiséra Richarda Lowensteina. Film predstavuje 
charizmatického speváka austrálskej kapely INXS Michaela Hutchenca prostredníctvom 
archívnych záberov i aktuálnych rozhovorov. Film bude uvedený v slovenskej premiére, už 
niekoľko dní je vypredaný, a preto sa dramaturgovia Kina Lumière rozhodli pridať druhú 
projekciu v piatok 21. februára o 20.30 hod. Ide o jediné dve premietania filmu na Slovensku. 
 
Režisér Richard Lowenstein bol dlhoročným priateľom a spolupracovníkom austrálskej kapely INXS, film o 
Michaelovi Hutchencovi (1960 – 1997) nakrútil dvanásť rokov po jeho smrti. „Michael Hutchence bol 
austrálskou i medzinárodnou rockovou hviezdou. Vďaka našej dlhoročnej spolupráci sme sa stali blízkymi 
priateľmi a strávili sme spolu veľa nielen pracovného, ale i voľného času,“ hovorí Lowenstein. „Jeho 
posledné dni boli plné nehanebných bulvárnych klebiet, poloprávd a nepravdivých správ. Ako plynuli roky,  
výmysly a bulvárne klebety sa rozrastali okolo skutočného príbehu, až napokon to, čo zostalo, bolo sotva 
rozpoznateľné. Boli tu tlačové správy plné výmyslov, dokumentárne filmy v bulvárnom štýle, reality šou, 
pokusy o celovečerné hrané i televízne filmy, ale nikde som tam nevidel muža a umelca, ktorého som 
poznal už viac ako desať rokov,“ vysvetľuje Lowenstein svoje pohnútky porozprávať skutočný 
Hutchcencov príbeh. 
 
Film divákov zavedie do komplikovaného vnútorného sveta speváka. Popisuje jeho cestu od rozpadnutej 
rodiny cez rockové úspechy na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia až po neúprosné depresie a 
samovraždu vo veku 37 rokov. „Režisér vo filme výborne spája Hutchencove domáce video a rodinné 
archívy, správy z médií, záznamy z koncertov s výpoveďami jeho kolegov, priateľov i životných partneriek, 
ktorým jediným spevák odhalil svoje pravé ja,“ hovorí Miro Ulman, dramaturg cyklu Music & Film. Podľa 
Lowensteinových slov „rozprávanie filmu a vlastne celý Michaelov životný príbeh plynie po oblúku klasickej 
gréckej tragédie, doplnenej vlastným divokým ´deus ex machina´, spolu s jedinečnými piesňami.“  
 
Autorom sprievodnej hudby k filmu je austrálsky hudobník Warren Ellis, ktorý pôsobí aj ako člen kapely 
Nick Cave and the Bad Seeds. Vo filme odznie dvadsať piesní alebo ukážok z nich, sú medzi nimi skladby 
od kapely INXS, ďalej sólové nahrávky Michaela Hutchenca, piesne z jeho projektu s Ollim Olsenom 
nazvanom Max Q a nachádza sa v ňom i duet Kylie Minogue a Nicka Cavea Where the Wild Roses Grow. 
„Skupina INXS do poslednej chvíle nechcela poskytnúť práva na piesne,“ hovorí o pozadí vzniku filmu 
Lowenstein. „Celý film sme nakrúcali bez hudby a až potom, keď sme ukázali skupine a Michaelovej dcére 
Tiger, čo sme nakrútili, tak súhlasili s tým, aby sme doplnili hudbu.“ 
 



Film Mystify Michael Hutchence mal svetovú premiéru na vlaňajšom Filmovom festivale Tribeca. Hoci je 
dokumentom o charizmatickom spevákovi známej kapely, podľa Ulmana „nie je určený len jej fanúšikom, 
ale všetkým vnímavým ľuďom, pretože odpovedá na otázky, ktoré si kladie každý z nás. Keď sa Hutchenca 
vo filme pýtajú, čoho sa v živote bojí najviac, odpovedá: ´Asi toho, že by som žil bez lásky, že by som nikdy 
nemal nikoho, kto ma skutočne miluje,´“ dodáva.  
 
U našich západných susedov bol film uvedený počas jeho festivalovej púte na minuloročnom MFF Karlove 
Vary za osobnej účasti režiséra. Na Ulmanovu otázku, kedy sa rozhodol film nakrútiť a čo bolo jeho 
štartérom, Lowenstein odpovedal: „Pôvodne som zamýšľal nakrútiť celovečerný hraný film. Mal som 
pripravený scenár a začal som robiť rozhovory s rôznymi ľuďmi, aby som si urobil rešerše. Ale postupom 
času som o to prestal mať záujem. A jedným z hlavných dôvodov bol kasting. Pretože si myslím, že nikto by 
nedokázal zahrať niekoho takého, ako je Michael Hutchence, ktorý dával tak veľa najavo svojou tvárou. 
Potom som prestal uvažovať o hranom filme a začal som pripravovať dokument.“ 
 

x x x 
 
Hudobný cyklus Music & Film uvádza Kino Lumière od júna 2013. Vstupenky na projekciu filmu Mystify 
Michael Hutchcence (2019) si je možné rezervovať alebo kúpiť za 7 € na http://www.kino-
lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-379979  alebo v pokladni kina, ktorá je otvorená denne 
30 minút pred začiatkom prvého predstavenia.  
 
Trailer filmu Mystify Michael Hutchcence: 
https://www.youtube.com/watch?v=JRIFR3hkIpo 
 
FB event a profil cyklu Music & Film: 
https://www.facebook.com/events/1389723261209606/ 
 
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 
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