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Informácie
a doporučenia

pre učiteľov

Ako pracovať
s týmto materiálom

Asociácia slovenských filmových klubov vám ponúka 
dôležité informácie o filme a jeho tvorcoch. Zároveň si vám 
dovoľujeme navrhnúť rôzne spôsoby ďalšej práce s filmom       
a tiež didaktické spracovanie témy, ktorú film otvára.                                                                                                     
V tomto Metodickom materiáli nájdete námety do diskusie, 
ktoré s deťmi môžete v rámci výučby rozvíjať. Nejde                    
v žiadnom prípade o plán výučby, Metodický materiál má 
slúžiť len ako inšpiratívny podklad pre pedagógov. 

 Vzdelávacie oblasti
a odbory

Animovaný film Pieseň mora nemá obmedzenú prístupnosť. 
Je vhodný pre žiakov I. stupňa, ale aj pre žiakov II. stupňa 
základných škôl, prípadne pre materské školy. Film sa dá 
využiť ako zdroj inšpirácií najmä v týchto oblastiach:

1) umenie a kultúra (výtvarná a hudobná výchova)
2) človek a spoločnosť (dejepis, náuka o spoločnosti)
3) človek a príroda (prírodopis, zemepis)
4) rôzne témy (sociálna výchova, mediálna a filmová 
     výchova)

O filme
a tvorcoch

Základné údaje
Réžia:

Tomm Moore

Námet a scénár:
Will Collins a Tomm Moore

Hudba:
Bruno Coulais

V slovenských kinách je film uvádzaný
v originálnom znení s českými titulkami,

alebo s českým dabingom.

V českom znení:
Markéta Irglová,
Miroslav Krobot,
Matěj Převrátil,

Klára Nováková,
Libuše Švormová,

Petr Lněnička
a ďalší…

Dĺžka: 93 min

Synopsa

Po vysoko oceňovanej animovanej rozprávke Brendan                  
a tajomstvo Kellsu, nominovanej na Oscara 2009, prichádza 
írsky režisér Tomm Moore s ďalším kúzelným príbehom       
v celovečernom filme s názvom Pieseň mora (Song of the 
Sea, 2014). Nádherne animovaný svet keltských mýtov                           
a silné rozprávanie o sile rodičovskej a súrodeneckej lásky 
vyniesol mladému režisérovi nielen porovnanie s najväčšími 
majstrami animovaného filmu, ale tiež už druhú nomináciu 
na Oscara v januári 2015.  Dabovanú verziu filmu dopĺňa 
titulná pieseň v češtině v podaní oscarovej speváčky                         
a skladateľky Markéty Irglovej.

O autorovi a filme

Režisérom filmu je írsky ilustrátor Tomm Moore, ktorý spolu 
so svojimi kolegami z organizácie Young Irish Film Makers 
(Mladí írski tvorcovia filmu) založili produkčnú spoločnosť 
Cartoon Saloon. Ich cieľom je vytvárať animované alebo 
televízne seriály, ktoré reflektujú írsku minulosť. Nečudo, 
že rovnako ako svoj predchádzajúci film  z roku 2009 - 
Brendan a tajomstvo Kellsu - zasvätil režisér aj príbeh Pieseň 
mora írskemu folklóru a keltskej mytológii. Film Brendan                                                                                               
a tajomstvo Kellsu sa odohráva v 9. storočí a je inšpirovaný 
slávnou Knihou z Kellsu – iluminovaným evanjeliárom, 
ktorý je dnes považovaný za najvzácnejšie kultúrne 
dedičstvo Írska. Malý mních Brendan vo filme dokončuje 
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túto mimoriadnu knihu a čelí pri tom nájazdom barbarských 
Vikingov a v kúzelnom lese plnom mýtických postáv zažíva 
nejedno dobrodružstvo. Tommovi Moorovi sa podarilo 
dokonale spojiť írsku históriu, vizualitu stredovekých 
rukopisov, keltské mýty a detský svet do napínavého, 
zrozumiteľného a esteticky pôsobivého príbehu. Film sa na 
Slovensku, bohužiaľ,  nepremietal.

 Fotografie tvorcov filmu
 si môžete prezrieť
 v obrazovej prílohe 
 v kapitole 1.

Z 9. storočia sa v príbehu Pieseň mora tvorcovia presunuli 
do nedávnej minulosti (koniec 80. rokov) do mesta Dublin 
a do tajomstva pradávnych selkie. Podobne ako Brendan 
aj detské postavy v tomto príbehu zažívajú nebezpečné 
situácie, v ktorých sa reálny život mieša so svetom mýtov 
a legiend. Vďaka odvahe a priateľstvu deti víťazia nad zlými 
silami.

Hudba

Hudobná zložka je vo filme Pieseň mora dôležitou súčasťou 
celého príbehu. V pôvodnom znení hudbu pre film nahrala 
írska folková skupina Kila, ktorá spracovala staré írske 
hudobné motívy a naaranžovala ich na tradičných nástrojoch 
spolu s orchestrálnou hudbou.

Český soundtrack

Českú verziu naspievala Markéta Irglová. Aj keď producenti 
pôvodne nechceli, aby piesne z filmu prespievali iní 
interpreti, s výberom Markéty Irglovej pre titulnú pieseň 
radi súhlasili. 

„Pieseň z filmu Pieseň mora sa mi – rovnako ako celý film – 
nesmierne páčila. Je v nej poézia, príroda, láska, more a mýty, 
všetko, čo mám sama veľmi rada. A Írsko, samozrejme, tiež. 
Poznám sa dobre s Lisou Hannigan, ktorá pieseň naspievala 
v origináli, takže to všetko pre mňa akosi spolu funguje. 
Filmová hudba je oblasť, ktorá ma profesionálne láka asi 
najviac – prepojenie hudby s obrazom. Veď práve kvôli filmu 
si ľudia všimli hudbu, ktorú som robila spolu s Glenom (Glen 
Hansard – pozn.) “, vysvetľuje Markéta Irglová dôvod, prečo 
sa rozhodla spolupracovať na českej zvukovej verzii filmu.

Inšpirácia

Príbeh filmu Pieseň mora sa odohráva v súčasnom Írsku. 
Tvorcovia filmu vychádzali z bájnych legiend, ktorých 
pôvod hľadali v mýtami opradených krajinách- na panstve 
Sligo, kde sa nachádza legendárne skalné zoskupenie Ben 
Bulben. Podľa jednej z legiend bol Ben Bulben v 3. storočí 
obývaný skupinou lúpežníkov, ktorí si hovorili Fianna. Podľa 
inej legendy sa toto miesto stalo posledným odpočinkom 
bojovníka Diarmuida Ua Duibhne a obra Fiona mac 
Cumhailla, ktorí proti sebe bojovali na začarovaných 
diviakoch. Obrov diviak prepichol Diarmuidovi srdce klom. 

 
 Fotografie krajiny
  nájdete v obrazovej
  prílohe v kapitole 2.

Tomm Moore napokon vo filme pracoval s inými legendami. 
Hlavnú úlohu zohrala selkie (tulenia víla). V mýtoch sa 
traduje, že selkie sú verné a milujúce manželky a matky, ktoré 
však neprestávajú túžiť po svojom skutočnom domove – po 
mori. Raz tak príde deň, keď sa selkie musí vrátiť do mora 
a sedem rokov nesmie nadviazať žiaden kontakt s ľudskými 
bytosťami, ktoré milovala. Úteku za svojimi tuleňmi jej môže 
zabrániť jedine zničenie čarovného tulenieho kožušteka, 
vďaka ktorému sa selkie navracia moc spievať a zachraňovať.

Režisér Tomm Moore v jednom rozhovore objasnil, ako 
prišiel na nápad spracovať práve príbeh selkie. O týchto 
bytostiach počúval od detstva, ale až pri prípravách na prvý 
film (Brendan a tajomstvo Kellsu) začal o nich premýšľať 
viac: 

„Tesne predtým, než som začal nakrúcať Brendana, 
odcestoval som na dovolenku na západné pobrežie Írska 
so svojou ženou a synom Benom, ktorý mal v tom období 
10 rokov. Kreslili sme si na pláži neďaleko mestečka Dingle, 
kde sme mali prenajatý domček, keď sa nám odrazu naskytol 
nepríjemný pohľad...na pláži ležali rozkladajúce sa telá 
tuleňov. Pani, od ktorej sme mali prenajatý domček, nám 
povedala, že tulene zabíjajú miestni rybári z frustrácie nad 
tým, že z mora postupne miznú ryby. Je šialené viniť z toho 
tulene, keď v skutočnosti za túto situáciu môžeme my – ľudia 
a neregulovaný rybolov.
Tiež nám povedala, že v minulosti by také niečo nebolo 
možné, pretože ľudia z tejto oblasti verili na nadprirodzené 
sily a tulene boli vnímané ako tajomné a záhadné bytosti, 
ktorým človek nesmie ublížiť, inak ho bude prenasledovať 
nešťastie. Veľa rybárov vtedy verilo, že sa v tuleňoch ukrývajú 
duše ľudí, ktorí zahynuli na mori, ba dokonca, že sú to práve 
„selkie“- ľudia, ktorí sa z tuleňa vedia premeniť na človeka. 
Keď som bol malý, počul som veľa príbehov o selkie a ako 
pokračovala naša dovolenka, postupne som si ich v mysli 
začal pripomínať...“

Po Brendanovi Moore začal pracovať na príbehu, v ktorom 
sa mieša súčasný svet so svetom týchto dávnych legiend          
o selkies.

V Piesni mora je selkie žena, ktorá sa chystá priviesť na svet 
dieťa – ďalšiu selkie. Narodí sa dievčatko Saoirse (čítaj Sírša), 
na polovičku ľudská bytosť – na polovičku skutočná, jediná 
selkie, ktorá môže zachrániť rozprávkový svet a premôcť 
čarodejnicu Machu. Otec Saoirse - Conor má strach, že by 
mohol okrem svojej milovanej manželky stratiť ešte aj jedinú 
dcérku. Preto jej čarovný kožuštek schová do zamknutej 
truhlice, aby ho nikdy nemohla nájsť a utiecť naspäť do mora. 
Magická sila rozprávkového sveta je ale silnejšia                           a 
Saoirsa sa o svojej čarovnej moci dozvie. Nájde kožuštek      a 
objaví podmorský svet spolu s tuleňmi. Keď sa o tom dozvie 
babička oboch detí, odvezie ich do Dublinu a zamkne v izbe 
v dome. Saoirsa bez svojho kožušteku, bez blízkosti mora  a 
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svojich tuleňov začne chorľavieť a spolu s Benom sa vyberú 
na strastiplnú cestu naspäť domov – k moru. Na miesto, kam 
skutočne patrí. 

Obrázok bájnej a rozprávkovej selkie
nájdete v obrazovej prílohe v kapitole 2.

Režisér filmu ďalej pracoval aj s príbehom Manannána 
Mac Lira, keltského boha mora. Podľa dávnych legiend mal 
Manannán mnoho tvárí. Raz chcel oklamať írskeho kráľa 
a získať jeho rodinu, inokedy sa vydával za klauna, ktorý 
svojimi žartmi spôsoboval vážne problémy. Vo filme Pieseň 
mora rozpráva mama malému Benovi príbehy a báje a on 
si ich zapisuje. Aj príbeh o Mac Lirovi, ktorému tragédia 
roztrhla srdce na kusy a on vyplakal celý oceán. Kvôli 
tomu poslala čarodejnica Macha svoje sovy, aby ho zbavili 
utrpenia a zobrali mu všetky pocity (emócie). Mac Lir sa 
preto premenil na skalu.

Manannána Mac Lira
nájdete v obrazovej prílohe v kapitole 2.

Vo filme je zobrazený aj tradičný írsky rozprávač rozprávok 
Seanachaí. V každom svojom vlase má uložený jeden príbeh 
a preto je tak zarastený, vlasatý. Macha je podľa legiend 
božskou bytosťou, ktorá je spojená s vojnami, koňmi alebo 
zvrchovanosťou. Rovnako ako boh Manannán má aj Macha 
veľa podôb. Tomm Moore ju zobrazil ako soviu čarodejnicu, 
ktorá prostredníctvom svojich pomocníčok sov oslobodzuje 
svet od starostí tak, že im do sklenených pohárov odoberie 
pocity. Bez pocitov sa však bytosti premenia na kameň.

Podobu Vlasáča a Machy
nájdete v obrazovej prílohe v kapitole 2.

Postavy filmu
Obrázky všetkých postáv nájdete
v obrazovej prílohe v kapitole 3.

Saoirse
je štvorročné dievčatko, ktoré zatiaľ neprehovorilo ani 
slovíčko. Snaží sa upútať pozornosť svojho brata, ktorý ju 
zámerne ignoruje a odmieta sa s ňou hrať. Je to práve ona, 
posledná z tuleních víl, kto môže zachrániť rozprávkový 
svet a znovu oživiť škriatkov, ktorých čarodejnica Macha 
premenila na kameň.

Ben
je desaťročný chlapec, starší brat Saoirse. Útechu hľadá                 
v komiksoch, rozprávaniach svojej mamičky, ktorá si poctivo 
zapisoval. Jeho najlepším priateľom je pes Kú. Žiarli na svoju 
sestričku a práve preto sa k nej nechová pekne. Keď Saoirse 
začne chorľavieť, pochopí, že nastal čas, keď sa má stať jej 
ochrancom. Spolu sa vydajú zachrániť rozprávkový svet.

Kú
je verný priateľ a ochranca obidvoch detí. Je ochotný pre 
záchranu detí riskovať aj svoj vlastný život. Je hravý, má 
skvelé nápady a vďaka dobrej nálade vie deti vždy rozveseliť.

Conor
je otec obidvoch detí. Je strážcom majáku, ale aj tajomstva 
o svojej manželke a Saoirse. Po odchode svojej manželky sa 
utápa v smútku, takmer vôbec nerozpráva a usmiať sa vie len 
na Saoirsu, pretože mu jeho ženu pripomína. Aj to je jeden 
z dôvodov,  prečo Ben  na  svoju sestru žiarli  a prečo sa ich 
vzťah pokazil.

Bronagh
je mamička Bena a Saoirse a je zároveň aj selkie. Jej 
tajomstvo ju spája s legendami Írska. Príbehy starostlivo 
rozpráva Benovi od detstva s nádejou, že lepšie porozumie 
jej odchodu a tiež svojej sestre, ktorej by mal vždy pomáhať.

Babička
je Conorova matka a nikdy nesúhlasila s tým, aby jej rodina 
žila na majáku. Zdá sa jej, že život na majáku je príliš 
nebezpečný a tvrdý pre deti. Pozná rodinné tajomstvo              
a nechce nechať vyrastať deti v blízkosti divokého mora. Je 
pripravená všetky kúzla a čary zničiť.

Technika / animácia

Na rozdiel od väčšiny 3D animovaných filmov, ktoré sa dnes 
objavujú v distribúcii, vznikol film Pieseň mora klasickou 
kreslenou animačnou technikou. Základom pre celý film 
boli ručne vytvorené kresby postáv a prostredia, ktoré sa 
následne okienko po okienku animovali v počítači za pomoci 
softvérov určených na animáciu. Počítače tiež pomohli                                                                                                                   
s niektorými vizuálnymi efektmi, napríklad pri podmorských 
scénach alebo scénach v búrke. Modelom pre mnoho 
základných postáv boli priamo členovia rodiny Tomma 
Moora a tiež reálna krajina a prostredie. Ako základný štýl 
zvolili tvorcovia kresbu ceruzkou a akvarel. Toto spojenie 
dodáva filmu charakteristickú magickú mäkkú vizualitu.

Proces animácie a ukážky prác
z priebehu tvorby filmu nájdete
v obrazovej časti v kapitole 4.

Didaktická 
časť

Pieseň mora je animovaná rozprávka pre deti aj dospelých, 
ktorá otvára veľa tém a ponúka rôzne východiská. Je 
uchopiteľná  pre mladších žiakov (I. stupeň), ale aj pre žiakov 
II. stupňa základných škôl.

Írsko – kde to je?

Svet írskych legiend, mýtov a rozprávok vychádza zo 
starobylej keltskej mytológie a je úzko spojený s morom, 
ktoré Írsko obklopuje. Magické postavy starých príbehov sa 
preto odlišujú od našich tradičných rozprávkových postáv. 
Skúste s deťmi popremýšľať, ktoré rozprávkové bytosti žijú 
v mori alebo na pevnine. Pozrite sa na mapu, kde leží Írsko, 
ako vyzerá typická írska krajina a morské pobrežie, aké sú 
v Írsku prírodné podmienky, alebo ktoré živočíchy tu žijú.
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Otázky do diskusie

Poznáš nejaké rozprávkové bytosti, ktoré žijú pod morom 
(v mori)? Rozprával ti niekto príbehy o podmorskom svete? 
Aké bytosti by mohli žiť v morských kráľovstvách? Ako si 
ich predstavuješ? Ktoré zvieratá sa objavujú v rozprávkach 
a legendách?

Trailer – na čo nás láka?
Dabovaný trailer spolu s obrázkami z filmu
si môžete pozrieť v obrazovej prílohe v kapitole 1.

Otázky do diskusie

Aký príbeh nám bude film rozprávať? Akú má atmosféru? 
Ktoré rozprávkové postavy ste v  ukážke videli? Skúste 
porozprávať príbeh podľa svojich predstáv.

Po návšteve kina:

Čo žiakov najviac na filme zaujalo? Ktorá z tém, objavujúcich 
sa vo filme, im je najbližšia? Môžete byť milo prekvapení, čo 
všetko na deti vo filme pôsobí. Treba vychádzať z toho, čo 
ich najviac upútalo a zarezonovalo v nich. Zaznamenávajte 
si témy a motívy, postavy a príbehy, ktoré spomenú. Môžu 
sa stať vzácnymi podkladmi do diskusie. Je dobré vyhýbať sa 
hodnoteniu odpovedí, emóciám, alebo názorom, s ktorými 
by ste ako dospelý nesúhlasili. Akceptujte právo každého na 
vlastný názor a emóciu.

Rodina
a súrodenecká láska

Celý film sprevádza veľmi silný motív krehkej súrodeneckej 
lásky – Bena a Saoirse. V rodinnej alebo občianskej výchove 
môžete so svojimi žiakmi rozprúdiť diskusiu o ich vlastných 
skúsenostiach zo života. Diskutujte s deťmi na tému, čo 
je súrodenecké „doťahovanie“ a čo už hraničí s šikanou 
a vyvoláva frustráciu. Upozornite na zmenu Benovho 
správania sa k sestre po tom, ako zistí, že Saoirsa je krehká 
bytosť, ktorá potrebuje oporu. Hovorte s nimi o tom, že 
súrodenci si majú pomáhať a navzájom sa podporovať.
Druhou témou, ktorá vyvolá otázky, je vzťah otca                                                                                              
k deťom a život v neúplnej rodine. Spýtajte sa žiakov na 
ich názor, rozoberte s nimi smútok a odcudzenie otca 
po strate manželky. Aj keď je film kreslenou rozprávkou, 
jeho témy presahujú do hlbokých a dôležitých tém nášho 
každodenného života. Pristupujte k nim citlivo a neváhajte 
osloviť aj školského psychológa.

Otázky do diskusie

Ktorá z postáv sa ti vo filme najviac páčila a prečo? Prečo 
Ben na Saoirsu žiarlil a nesprával sa k nej pekne? Máš 
súrodenca? Aký máte spolu vzťah? Zažili ste spolu nejaké 
dobrodružstvo? Hráte sa spolu? Máte spoločné tajomstvá? 

Dokázal by si sa o svojho súrodenca postarať, ak by si to 
vyžadovala situácia? Aký je podľa teba otec Conor? Ako by 
sa podľa teba mali správať rodičia k deťom?

História a legendy

Aj Slovensko má svoje rozprávky a legendy. Niektoré sú 
založené na pravdivých historických udalostiach, iné sú 
vymyslené príbehy o rozprávkových bytostiach, ktoré 
si rozprávali naše babičky a prababičky. Nechajte deti 
porozprávať príbehy, ktoré poznajú od rodičov. Spýtajte si 
ich na legendy a povesti, ktoré poznajú, prípadne im ich 
priblížte Vy (Čachtická pani, Jánošík, Rytier na bielom 
koni – Strečno, Rytier Roland, Kráľ Svätopluk). Priblížte 
im rozprávky Pavla Dobšinského. Premýšľajte spolu, čím sa 
líšia historické povesti od vymyslených rozprávok. Pozrite si 
mapu Slovenska, kde sa niektoré slovenské povesti odohrali.

Otázky do diskusie

Aké rozprávky ti rodičia čítali alebo rozprávali? Aké poznáš 
rozprávkové bytosti? Aké poznáš slovenské povesti? Máme 
aj na Slovensku bájne miesta? Aké historické udalosti sa 
k nim viažu? (Terchová – Jánošík ). Rozvíjajte v deťoch 
predstavivosť, nechajte ich vymyslieť vlastnú rozprávkovú 
bytosť s magickými schopnosťami. Koho bude zachraňovať? 
Čo dokáže? Nakreslite si ju na hodine výtvarnej výchovy. Na 
hodine slovenského jazyka napíšte jej krátky príbeh.

Vzťah k prírode
a k zvieratám

Írsko je známe svojou nádhernou inšpiratívnou krajinou              
s morom a veľkolepými útesmi. Film predstavuje puto detí  
k ich domovu v blízkosti mora a skál. Aj na Slovensku máme 
krásne miesta, ku ktorým si môžeme vybudovať intenzívny 
vzťah (Vysoké Tatry, Spišská Magura, Kysuce, Veľká Fatra, 
Podunajská nížina a jej biotop, Detva, atď.) Rozprávajte sa        
s deťmi o dovolenkách a výletoch po Slovensku. 

Vo filme je veľmi silný vzťah detí k psíkovi Kú. Pes pre ne 
predstavuje verného ochrancu a kamaráta. Rozprávajte 
sa s deťmi o domácich miláčikoch, nechajte ich hovoriť                     
o ich vzťahu k nim, skúmajte, ako veľmi sú pre deti            
zvieratká v domácnosti dôležité. Možno prídete na to, že 
vzťah k zvieratku je pre deti útekom z reality – podobne ako 
pre Bena.

Otázky do diskusie

Máte doma zvieratko? Aký je tvoj vzťah k nemu? Spomenieš 
si na akýkoľvek príbeh s ním? Chodíš do prírody? Keby si si 
mohol vybrať miesto na svete, kde by si chcel žiť, kde by to 
bolo? 

Výtvarná stránka filmu

Základom pre vizuálnu stránku filmu boli akvarelové kresby 
krajiny z oblasti okolo panstva Sligo, ktorú režisér spolu 
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s vedúcim výroby Adrianom Merigeauom niekoľkokrát 
navštívil a študoval jej atmosféru a farebnosť. Okrem 
konkrétnej krajiny sa tiež tvorcovia inšpirovali dielom 
írskeho maliara z prelomu 19. a 20. storočia Paula Henryho. 
Vyhľadajte na internete krajinomaľby tohto maliara                           
a porovnajte ich so zobrazením krajiny vo filme Pieseň mora. 
Majú spoločné prvky? (farebnosť, atmosféru, zobrazenie 
pohorí a pobrežia, vzdušná perspektíva). 

Ukážky krajinomalieb nájdete
v obrazovej prílohe v kapitole 5.

Tvorcovia sa tiež inšpirovali starými piktskými rytinami. 
Piktovia boli keltský národ, ktorý v tejto oblasti zanechal 
geometrické ornamentálne rytiny v skalách a kameňoch. 
Odkazy na túto kultúru nájdete vo filme Pieseň mora na 
mnohých miestach. Rozpité akvarelové krajiny sú doplnené 
ornamentálnymi kresbami rastlín, dekorácií, rytín a ďalších 
prvkov.  

Ukážky rytín použitých vo filme
nájdete v obrazovej prílohe v kapitole 5.

Vo výtvarných projektoch, inšpirovaných írskou kultúrou, 
môžete rozpracovávať keltské ornamentálne motívy, 
farebnosť, postavy keltskej mytológie.

Otázky a úlohy

Čo si pri spomienke na film vybavíš? Ktoré farby ti utkveli        
v pamäti? Aký dojem na teba spravila írska krajina zobrazená 
vo filme? Ako si ju predstavuješ? – je tam teplo, zima, vlhko? 
Namiešajte na výtvarnej výchove farbu, ktorá vám najviac 
pripomína Pieseň mora? Čo podľa vás vo filme predstavujú 
všadeprítomné svetielka? Poznáš inú rozprávku, kde svetlo 
hrá dôležitú úlohu?

Výber motívov
pre výtvarnú výchovu:

Podmorský svet, morské živočíchy severných morí, keltské 
mýty a legendy, bájne bytosti, ornament, tajomný les, 
premena krajiny v rôznych ročných obdobiach, „moja 
obľúbená krajina“, krajina môjho domova.

Odkazy

Pomocný materiál,
odkazy, literatúra

Dabovaný trailer filmu pustíte svojim žiakom z priloženej 
obrazovej prílohy alebo z tohto odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=JVXQflmpVUM

Informácie o filme:
http://www.asfk.sk/film/piesen-mora

Blog tvorcov filmu zachycujíci jednotlivé fázy vzniku filmu 
(v angličtine):
http://songoftheseamovie.blogspot.ie/

Keltské pohádky, Praha: Brio, 2010

Clarus, I.: Keltské mýty, Praha: Vyšehrad, 2001

Gragliová, R.: Irsko, místa a historie, Praha: Slovart, 2004

Vitali, D.: Keltové – poklady starobylých civilizací, Praha: 
Euromedia group, Knižní klub, 2008

Vlčková, J.: Encyklopedie keltské mytologie, Praha: Libri, 
2002

Filmový kabinet deťom

Filmový kabinet deťom je interaktívny workshop Asociácie 
slovenských filmových klubov o animovanom filme. 
Pútavá prednáška, pásmo animovaných filmov a animačné 
pomôcky či rekvizity - to všetko v hravom kabinete pre deti 
z I. stupňa základných škôl. 
ASFK ho pripravuje pravidelne v bratislavskom Kine 
Lumière a od septembra 2015 vyráža aj do slovenských 
regiónov.

V prípade záujmu nás konktaktujte:
Martina Mlichová
02/54 65 20 18
mlichova@asfk.sk

Film Pieseň mora distribuuje  v Slovenskej republike 
Asociácia slovenských filmových klubov a to
v dabovanej verzii a v pôvodnej verzii s titulkami.

Pokiaľ si chcete naprogramovať tento film
do svojho kulturneho zariadenia, alebo máte 
akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás.

Asociácia slovenských filmových klubov /ASFK/
Brnianska 33
811 04 Bratislava

Tel.: +421 2 54652018, +421 2 54652019
Fax: +421 2 54652017
E-mail: asfk@asfk.sk
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O filme a tvorcoch – Trailer



O filme a tvorcoch – Galéria obrázkov



O filme a tvorcoch – Galéria obrázkov



O filme a tvorcoch – Neformálne fotky z denníka tvorcov



Inšpirácie – Známa skalná formácia Ben Bulben (grófstvo Sligo, severozápad Írska, provincia Connacht)



Inšpirácie – Bájná selkie

Selkie
je v irskej mytológií tuleň, ktorý 
vie na seba vziať ľudskú podobu. 
Príbehy, v ktorých sa objavuje selkie, 
boli často alegóriami smútku nad 
stratou niekoho blízkeho, kto zahynul 
na mori.

Seanachaí
je irské označenie pre ľudového 
rozprávača, ktorý sa príbehy učí 
od predošlých generácií a predáva ich 
nasledujúcej generácii. Táto tradícia 
v Írsku postupne vymiera, rovnako 
ako všade na svete.

Mac Lir
je boh mora. Vo filme Pieseň mora 
rozpráva Ben svojej sestre príbehy 
o Mac Lirových dobrodružstvách 
a smutná Mac Lirova tvár je otlačená 
do skaly na úbočie ostrova neďaleko 
ich domova.

Macha
je podľa legiend božskou postavou 
spojovanou s vojnami či koňmi, má 
však mnoho podôb. Tomm Moore 
predstavil Machu ako čarodejnicu, 
ktorá prostrednictvom svojich sov 
oslobodzuje ľudí od starostí, tým ich 
však premení na kameň.



Postavy z filmu

         Saoirse                  Ben                     Kú                                       Conor                                  Bronagh                         Babička



Priebeh animácie – Nákresy postáv a scenérií



Priebeh animácie – Storyboardy



Priebeh animácie – Finálna kompozícia



Priebeh animácie – Starostlivá príprava reálných krajín



Priebeh animácie – Digitalizácia



Priebeh animácie – Výsledná podoba



Výtvarné pojatie filmu – Krajinomaľby a staré piktské rytiny použité vo filme



Aktivita – Aké dobrodružstvá Ben a Saoirse na ceste späť domov z Dublinu zažijú? Dokončite ich príbeh. 

Na osamelom majáku žije otec s dcérkou a 
synom. Život rodiny se obrátí hore nohami, 

keď malá Saoirse nájde čarovný kožuštek 
a zistí, že je poslednou

z tuleních víl.

Ponorí sa do divokých vĺn a objaví v tuleňoch 
svoje spriaznené duše.

Šťastne medzi nimi pláva, až vyčerpaním zaspí 
na brehu mora.

Tam ju nájde vystrašená babička.

Babička tuší rodinné tajomstvo.
Bojí sa o Saiorsu, a tak obe deti
proti ich vôli odvezie do svojho

domu v meste Dublin.

Malej Saoirse ale chýba more, 
noví tulení priatelia a jej čarovný 

kožuštek. Začíná chorľavieť 
a potrebuje

sa vrátiť späť.

Spolu s jej bratom Benom utečú 
a vydajú sa na strastiplnú cestu

späť domov. Zažijú pritom nejedno 
dobrodružstvo!




	piesen-mora-metodicka-prirucka
	Piesen mora-metodika02SVK_interactive

	Button 1: 


