
 

 

 

 



 

 

 

MUŽ MENOM OVE 
Krajina pôvodu: Švédsko 

Rok výroby: 2015 

Formát: DCP, MP4, Blu ray, DVD 

Žáner: dráma / komédia 

Réžia: Hannes Holm 

 Scenár: Hannes Holm podľa knihy Fredrika Backmana 

Kamera: Göran Hallberg 

Hudba: Gaute Storaas 

Hrajú: Rolf Lassgård, Bahar Parsová, Filip Berg, Ida Engvollová  a ďalší. 

Minutáž: 116 min  

 

SYNOPSA 

Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci mrzutý muž, ktorý pohŕda všetkými okolo neho a dáva im to aj zreteľne 

najavo. Bývalý predseda družstva vlastníkov, ktorému nedávno zomrela milovaná manželka Sonja, teraz 

terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat v jeho životnej rutine nastáva s príchodom jeho 

nových susedov, mladej rodiny, ktorých životný štýl sa mu najskôr prieči. Keď omylom nabúrajú autom do Oveho 

poštovej schránky, spustia tým reťaz nečakaných udalostí. Film je nakrútený podľa knižného bestselleru Fredrika 

Backmanna, z ktorého sa len vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov.  

 

 

 



 

 

 

O FILME 

Švédsky knižný bestseller Muž menom Ove z roku 2012 je románovou prvotinou štokholmského 

spisovateľa Fredrika Backmana, ktorý sa popularite teší aj ako bloger a prispievateľ do švédskeho 

denníku Metro. Z jeho románu o popudlivom starom mužovi sa vo Švédsku predalo viac ako 

sedemstotisíc výtlačkov a práva na neho boli predané do viac ako tridsiatich krajín. V slovenskom 

preklade vyšiel v roku 2015 vo vydavateľstve IKAR, ktoré na pulty prinieslo aj ďalšie dve jeho knihy. 

Tragikomického ducha románu Muž menom Ove na plátno v rovnomennom filme preniesol režisér 

Hannes Holm, ktorý do hlavnej úlohy päťdesiatdeväťročného Oveho obsadil Rolfa Lassgårda. Ove je 

tvrdohlavý frfloš, ktorý pohŕda všetkými okolo a dáva im to jasne najavo. Bývalý predseda družstva 

vlastníkov bytov, ktorému zomrela milovaná žena Sonja, terorizuje susedov ako samozvaný strážca 

poriadku. Zvrat v jeho životnej rutine nastáva s príchodom jeho nových susedov. Keď omylom nabúrajú 

autom do Oveho poštovnej schránky, spustia tým reťazec nečakaných udalostí. 

Starnutie je druhou témou tohoto smutno-smiešneho filmu, a rovnako rozpráva aj tom, že na prvý dojem 

sa nedá spoľahnúť, a že silné priateľské puto sa môže zrodiť aj tam, kde by sme to najmenej čakali. Pre 

Oveho nie je jednoduché vyjadriť emócie, ale jeho okolie nakoniec vždy zistí, že sa za odmeraným 

správaním skrýva citlivá povaha. Vďaka tomu si nájde svoju manželku, optimistickú a silnú ženu a je pre 

neho prekvapivo ľahké spriateliť sa s deťmi. Režisér uvádza ako zdroje inšpirácie napríklad filmy Lepšie 

už to nebude alebo O Schmidtovi, ale Muž menom Ove pripomenie ešte jeden divácky hit, a to 

animovanú snímku Hore, kde sa starší muž tiež vyrovnáva so smrťou svojej manželky a až 

nepravdepodobné priateľstvo ho dokáže vrátiť späť do života. Podobne ako úspešný animovaný film aj 

švédsky film ukazuje, ako veľmi je dôležité neuzatvárať sa do seba – podľa tvorcov totiž každá fáza 

života môže priniesť nove prekvapivé poznania a dobrodružstvá, aj keď to už niekedy vyzerá, že 

človeka čaká len postupné vyhasnutie. „Máme na výber – buď budeme postupne umierať, alebo 

budeme žiť,“ hovorí Sonja Ovemu potom, čo sa spoločne snažia dostať z tragédie, ktorá ich postihla. 

Celý film tak poukazuje na to, že v podstate je to nakoniec vždy takto zdanlivo jednoduchá otázka, ktorú 

si musí človek zodpovedať. Oveho životný príbeh je divákom predkladaný v niekoľkých časových líniách 

– skrz sériu flashbackov nazeráme na jeho minulosť a udalosti, ktoré formovali jeho osobnosť, čo dáva 

možnosť prehodnotiť náš pohľad na neho. Každý ďalší pohľad do minulosti ho robí viac sympatickým. 

„Dojemný a vtipný film, pri ktorom budete možno na konci zháňať vreckovku,“ ohodnotili Oveho v 

americkom filmovom týždenníku. To je pravda, a možno by si divák mal tých vreckoviek pripraviť radšej 

viac. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VYJADRENIE REŽISÉRA 

Muž menom Ove je príbehom staršieho muža, ktorého spoznáme ako nevrlého, protivného chlapa. 

Jadrom snímky je Oveho priateľstvo s Parvaneh, tehotnou ženou, ktorá sa nasťahovala vedľa, a ktorá 

má manžela a dve deti. Ovemu nedávno zomrela žena Sonja a Parvaneh postupne odhaľuje, aká 

zničujúca strata to pre jej suseda bola. Sonja bola pre Oveho všetkým. Ako malý chlapec prišiel Ove o 

matku. Vychovával ho otec, ktorý ho učil, že v živote je potrebné tvrdo pracovať, že je nutné rozlišovať 

medzi dobrým a zlým, a že jediné auto, ktoré za niečo stojí, je Saab. Vďaka týmto flashbackom sa tak 

dozvedáme, že Ove nebol vždy iba prísny a mrzutý. Po strate Sonji má Ove pocit, že nie je prečo žiť a 

je odhodlaný spáchať samovraždu. Lenže to nie je také jednoduché, ako si myslel. Jeho pokusy sú 

zakaždým prerušené – ľudia od Oveho stále niečo potrebujú. Vďaka zoznámeniu s Parvaneh Ove 

zvoľna začne patriť k jej rodine a zamiluje si jej deti, ktoré ho nazývajú dedkom. Jeho odhodlanie odísť 

dobrovoľne zo sveta postupne slabne. Za Oveho maskou je človek s veľkým srdcom a zmyslom pre 

spravodlivosť. Ľudia ako on sú okolo nás. Môže to byť váš otec, vaša babička alebo váš brat. Sú to 

hrdinovia všedného dňa, ktorí si zaslúžia rešpekt. Pri stvárnení flashbackov zo vzťahu Oveho a Sonji 

nám ako filmové referencie slúžili snímky Forrest Gump a Môj život ako pes. Čo sa týka ďalšej 

inšpirácie, tak by som menoval filmy Lepšie už to nebude a O Schmidtovi. Dúfam, že sa film ľudí dotkne 

svojou humornou aj dramatickou stránkou. Je to skrátka príbeh o živote jedného človeka, v ktorom je 

priestor na slzy aj smiech. 

Hannes Holm (1962) 

režisér 

Švédsky režisér a scenárista Hannes Holm je 

jedným z najúspešnejších švédskych filmových 

tvorcov posledných 20 rokov. Bol trikrát 

nominovaný na švédsku filmovú cenu 

Guldbaggen. V súčasnosti pripravuje seriál 

Najkrajšie ruky celého Dillí vychádzajúci z 

rovnomennej knihy Mikaela Bergstranda. Napísal 

a zrežíroval tiež trilógiu o patáliách jednej rodiny 

na dovolenkách – Sunovci v Grécku, Sunovci v 

prírode a Sunovci na horách. Snímky sa radia 

medzi najúspešnejšie švédske komédie 

posledných rokov. Holm začínal pri filme ako herec, k réžii sa dostal v osemdesiatych rokoch. V prvej 

polovici deväťdesiatych rokov pracoval ako asistent vedúceho výroby v švédskej verejnoprávnej televízii 

SVT. Holm debutoval v roku 1995 komédiou Jeden z milióna. Film sa stal diváckym hitom. O dva roky 

neskôr Holm nakrútil snímku Adam a Eva, za ktorú získal dve ceny Guldbaggen, a to za réžiu a scenár. 

Nasledovali snímky ako Nikdy to nie je podľa očakávania, Triedne stretnutie akebo Každé dva týždne. 

Okrem toho režíroval tiež seriál Jednou nohou v hrobe, ktorý vychádza z rovnomennej britskej série. V 

roku 2007 nakrútil kritikmi oceňovanú snímku Úžasná a milovaná o herečke, ktorá chce za každú cenu 

hrať v novom filme Ingmara Bergmana, takže je ochotná aj zdanlivo nevinnej lži. 

 

 

 

 



 

 

 

Fredrik Backman (1985) 

autor predlohy 

Fredrik Backman je švédsky spisovateľ, bloger a novinár. Debutoval v roku 2012 knihou Muž menom 

Ove, z ktorej sa vo Švédsku predalo viac ako 700 000 výtlačkov. K napísaniu príbehu o nevrlom 

(takmer) šesťdesiatnikovi inšpiroval Backmana zážitok, kedy sa spoločne s otcom vypravili do obchodu 

Ikea. Backmanov otec trval na tom, že jeho syn nevie ovládať vozík. Chcel mu ukázať, ako sa má riadiť 

správne, avšak nájazd smeroval priamo na Fredrika. Nikdy potom nepriznal, že to bola jeho vina alebo 

že by nevedel s vozíkom správne manipulovať – chyba bola vraj jednoznačne v krivej podlahe. 

Backmanov drobný príbeh mal na blogu úspech a čitatelia začali pridávať aj svoje skúsenosti so svojimi 

svojráznymi otcami či manželmi, ktorí sa nikdy nemýlia. Po Mužovi menom Ove vydal Backman knihy 

Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa  a Tu žila Britt-Marie. Všetky tri vyšli aj v slovenskom preklade 

vo vydavateľstve IKAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KONTAKT 

Asociácia slovenských filmových klubov 

Občianske združenie, ktoré od r. 1993 zastrešuje a metodicky usmerňuje činnosť filmových klubov na 

Slovensku je zároveň najväčším distribútorom artovej kinematografie; titulov zlatého fondu svetovej 

kinematografie a súčasnej slovenskej a českej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby. Prináša do 

kín každý rok takmer 40 celovečerných filmov. Je hlavným organizátorom dvoch najväčších putovných 

filmových podujatí v SR – Medzinárodný festival filmových klubov FEBIOFEST a prehliadka PROJEKT 

100. ASFK sa venuje vzdelávaciemu projektu Filmy pre školy a Filmový kabinet deťom. Spoločne so 

SFÚ vydáva jediný filmologický časopis na Slovensku Kino-Ikon a ďalšie filmové publikácie. Pravidelne 

dvakrát do roka organizuje programovacie semináre dramaturgov a zástupcov filmových klubov. ASFK 

je držiteľom mnohých domácich ocenení za distribúciu a národných cien Slnko v sieti. 

 

DISTRIBÚCIA 
Asociácia slovenských filmových klubov 
Brnianska 33 
Bratislava  
811 04 Slovak Republic 
www.asfk.sk 
 asfk@asfk.sk 

PR pre film MUŽ MENOM OVE 

Martina Pašteková 

Asociácia slovenských filmových klubov 

 +421 (0) 904 573 237 

 pastekova@asfk.sk 

 

TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=m-HvdwfKg7M    

 

DISTRIBUČNÝ LIST 

http://www.asfk.sk/film/muz-menom-ove  
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