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18. máj 2022 

Cyklus Music & Film v Kine Lumière uvedie poctu 
vizionárskemu gitaristovi Petrovi Greenovi 

Bubeník Mick Fleetwood zhromaždil hviezdnu zostavu hudobníkov a pripravil jedinečné 
vystúpenie na oslavu hudby zakladateľa skupiny Fleetwood Mac – gitaristu Petra Greena. 
Vznikol výnimočný bluesrockový koncert, ktorý v stredu 25. mája o 19.30 hod. uvedie 
cyklus Music & Film v Kine Lumière. Koncertný film Mick Fleetwood & Friends (2021) v réžii 
Martyna Atkinsa sa bude v kinách na celom svete premietať len počas štyroch dní 
a divákom prinesie neopakovateľný zážitok. 

„Nestáva sa často, aby sa členovia kapiel Fleetwood Mac, The Who, Pink Floyd, Aerosmith, Oasis 
a Metallica stretli na jednom pódiu. Vlastne sa to stalo len raz,“ pozýva na koncertný film Miro 
UIman, dramaturg cyklu Music & Film. „Legendárnemu bubeníkovi Mickovi Fleetwoodovi sa podarilo 
dať dokopy hviezdne obsadenie na jedinečný koncert na počesť prvých rokov kapely Fleetwood Mac 
a jej zakladateľa Petra Greena. Celkom 2 286 sedadiel londýnskeho Palladia bolo zaplnených do 
posledného miesta.“ 
Peter Green bol anglický bluesrockový spevák, skladateľ a gitarista, hral v niekoľkých kapelách. Keď 
zatúžil po vlastnej bluesovej skupine, v roku 1967 s bubeníkom Mickom Fleetwoodom a gitaristom 
Jeremym Spencerom založili kapelu Peter Green's Fleetwood Mac featuring Jeremy Spencer. „Ich 
repertoár pozostával hlavne z bluesových coververzií a originálov, ktoré väčšinou napísal Green. Jeho 
piesne ako Oh Well, The Green Manalishi, Black Magic Woman či inštrumentálka Albatross bodovali 
v rebríčkoch singlov a prevzali ich i ďalší hudobníci, napríklad Aerosmith, Status Quo, Black Crowes, 
Midge Ure, Tom Petty, Judas Priest či Gary Moore. A kapela Santana zaradila Black Magic Woman na 
album Abraxas a pieseň patrí dodnes k ich najväčším hitom,“ predstavuje Greena a jeho tvorbu 
Ulman. „V roku 1970 Peter Green z Fleetwood Mac odišiel, no ako zakladateľ kapely bol v roku 1998 
uvedený do Rokenrolovej siene slávy. Mnohí rockoví gitaristi hovoria o Greenovi ako o svojom vzore.“  
Koncert nazvaný Mick Fleetwood and Friends Tribute to Peter Green, ktorý na počesť Petra Greena 
zorganizoval bubeník Mick Fleetwood, sa uskutočnil 25. februára 2020 v londýnskom Palladiu. 
Zúčastnili sa ho také hviezdy ako Noel Gallagher, David Gilmour, Kirk Hammett, Steven Tyler, Pete 
Townshend, Billy Gibbons, Bill Wyman, ale aj bývalí členovia kapely Fleetwood Mac – Christine McVie 
a Jeremy Spencer. Mick Fleetwood ho charakterizoval slovami, že „koncert je oslavou raných 
bluesových dní, keď sme všetci začínali. Je dôležité si uvedomiť, aký veľký dopad mali Peter a pôvodné 
zoskupenie Fleetwood Mac na svet hudby. Peter bol mojím najväčším mentorom a mám radosť, že 
môžem vzdať hold jeho neuveriteľnému talentu. Som poctený, že môžem zdieľať pódium s niektorými 
z mnohých umelcov, ktorých Peter v priebehu rokov inšpiroval a ktorí zdieľajú môj veľký rešpekt pred 
týmto pozoruhodným hudobníkom.“ 
„Väčšinou sa koncerty na počesť niekoho usporadúvajú po smrti, napríklad na počesť Freddieho 
Mercuryho či Georgea Harrisona,“ myslí si Ulman. „Mick Fleetwood usporiadal koncert v čase, keď 
Peter Green ešte žil. A usporiadal ho práve včas: niekoľko dní po tejto šou sa celosvetový koncertný 
priemysel zatvoril v dôsledku pandémie covid-19. Päť mesiacov po koncerte, 25. júla 2020, Peter 
Green zomrel. Je skvelé, že Fleetwood mohol Greenovi usporiadať takú oslavu, akú si zaslúžil, ešte keď 
bol nažive. I keď recenzent časopisu The Guitar World napísal, že Green nebol v publiku 
a pravdepodobne o podujatí ani nevedel. Ale myslím si, že ak by tam bol, určite by sa mu tam páčilo,“ 
hovorí Ulman. Podľa neho by si túto jedinečnú udalosť nemal nechať ujsť žiadny hudobný fanúšik.  
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Mick Fleetwood, zakladateľ a v priebehu rokov jediný stály člen kapely Fleetwood Mac, zorganizoval 
koncert so zámerom pripomenúť ich začiatky. „Koncert otvára Fleetwoodova kapela, ktorú okrem 
neho tvoria ešte traja gitaristi – Rick Vito, Andy Fairweather Low a Jonny Lang, basgitarista Dave 
Bronze a hráč na klávesové nástroje Ricky Peterson. V závere koncertu zaznie Greenova pieseň Green 
Manalishi (With the Two-Prong Crown), gitarové sólo v nej hrá Kirk Hammett z kapely Metallica 
symbolicky na Greenovu gitaru Les Paul z čias, keď vznikla pôvodná nahrávka tejto skladby. A na 
úplný záver hviezdna zostava zahrá klasiku Elmora Jamesa Shake Your Moneymaker,“ uzatvára 
Ulman. 
Svetová premiéra filmu Mick Fleetwood & Friends (celý názov: Mick Fleetwood & Friends Celebrate 
The Music Of Peter Green And The Early Years Of Fleetwood Mac) sa uskutočnila v septembri 2021, 
teraz sa film vracia znovu do kín len na štyri dni, a to od 25. do 28. mája 2022. Album z koncertu sa 7. 
mája 2021 dostal na 3. priečku rebríčka najpredávanejších albumov v Spojenom kráľovstve.  
V júni uvedie cyklus Music & Film v Kine Lumière dokument o súkromnom živote a kariére Georgea 
Michaela nakrútený ešte pred jeho predčasným odchodom George Michael: Freedom Uncut (2022) 
pod režijným vedením Davida Austina a samotného umelca (23. 6.). 

Viac informácií:  
Vstupenky na projekciu filmu Mick Fleetwood & Friends  
Trailer filmu Mick Fleetwood & Friends  
Oficiálny hudobný kanál Mick Fleetwood & Friends   
FB profil a event cyklu Music & Film 

Slovenský filmový ústav  
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 €. 
V roku 2020 spustilo online projekt Kino doma. 
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 

https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-521658
https://www.youtube.com/watch?v=eqUaoL-zKRg
https://www.youtube.com/channel/UCbv8oAhZD5vQ2iiuB7pdbQg
https://www.facebook.com/events/1055149278733422
http://www.sfu.sk/
http://www.klapka.sk/
http://www.kino-lumiere.sk/
mailto:simona.notova@sfu.sk

