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AMY WINEHOUSE NECHCELA BYŤ SLÁVNA. LEN MILOVANÁ. 

Speváčka s nezameniteľným hlasom, ktorá si texty piesní písala sama. Pomáhali jej prekonávať bolesti či 

osobné tragédie. Zomrela však príliš skoro, len vo veku 27 rokov, na otravu alkoholom. Teraz do kín 

prichádza dokument mapujúci jej život a krátku , ale intenzívnu, kariéru. No nie je iba o hudbe. Ako hovorí 

režisér Asif Kapadia, „ AMY je filmom o láske.“  Na Slovensku ho môžete vidieť od 6. augusta vďaka 

Asociácii slovenských filmových klubov. 

Veselá, inteligentná, bezprostredná, ale zároveň krehká a príliš mladá. Speváčka 

Amy Winehouse vydala dva albumy: Frank (2003) a Back to Black (2006). Práve ten druhý 

ju vystrelil na výslnie. Dievča, ktoré sa samo na začiatku svojej kariéry priznalo, že keby sa 

stala slávnou, tak by zošalela, sa zrazu stalo centrom pozornosti médií po celom svete.  

Asif Kapadia sa ako režisér dostal do pozornosti v roku 2010, kedy nakrútil film 

o pilotovi F1 Ayrtonovi Sennovi – SENNA. Množstvo ocenení, úspech u kritikov 

a obľúbenosť u divákov spôsobili, že tento dokument sa stal divácky najúspešnejším 

britským dokumentom všetkých čias.  Teraz však prichádza AMY, ktorá už teraz, len 

mesiac po premiére, láme rekordy a – vďaka odporu jej rodiny – prináša so sebou aj vlnu 

kontroverzie. Kapadia chcel, aby dokument divákov zasiahol a porozprával príbeh o Amy 

tak, ako ju možno ani nepoznáme. Pre tento účel využil dva silné nástroje – archívne (častokrát doteraz nezverejnené) 

zábery a texty jej piesní. Tie umiestňuje priamo na obraz,  čím zdôrazňuje ich silu a dôležitosť. Výpovede jej manažérov, 

rodiny, bývalého manžela či blízkych kamarátov sú tu zachytené len prostredníctvom audia, nevypovedajú na kameru. 

„Podobné veci človek nepotrebuje vidieť. Emócie sú obsiahnuté v hlase,“ hovorí Kapadia.  

Divák uvidí Amy vo veľmi intímnych momentoch – vidí ju pri oslave narodenín najlepšej kamarátky ako jej spieva 

Happy Birthday, ako nahráva pieseň Back to black, dokonca aj ako sa raduje v svoj svadobný deň. Zábery, z ktorých 

väčšinu ešte nikto nikdy doteraz nevidel. Nielen kariéra, ale hlavne Amy samotná rastie, ale žiaľ aj upadá, priamo pred 

očami divákov. Veselé dievča z prvého záberu chradne a stráca sa. Depresie, drogy, alkohol, bulímia a zdravotné následky. 

Prečo mal život tejto slávnej speváčky taký smutný koniec, na to si môže každý divák odpovedať sám po vzhliadnutí filmu.  

Príbeh Amy Winehouse je skrátka príbehom o mladom dievčati, ktoré milovalo jazz, rado tvorilo a chcelo spievať. 

Malo však veľmi málo času a odišlo príliš rýchlo – 23. júla 2011 -  čím sa zapísalo do neslávneho Klubu 27. Pripojila sa 

k menám ako Jimi Hendrix, Jim Morrison či Kurt Cobain. Nedávne správy priniesli informáciu, že piesne, ktoré ešte stihla 

pred smrťou nahrať, sa k jej fanúšikom už nikdy nedostanú, pretože vydavateľstvo demo nahrávky zničilo. Dokument AMY 

však nič neohrozí. Oslavné hlasy kritikov neprekričia ani protesty jej rodičov. Jeho vzhliadnutie určite nebudete ľutovať. 

Film sa bude premietať vo filmových kluboch, kinách a multiplexoch po celom Slovensku. Neobíde ani letné kiná.    

 

Informácie o filme AMY nájdete na www.asfk.sk / Foto a prípadné ďalšie informácie na stiahnutie na  http://www.asfk.capsa.cz/. 
Heslo a login Vám na vyžiadanie pošleme e-mailom. 
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