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O FILME 

Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie tučniakov) v svojom novom celovečernom dokumente 

popisuje sériu dobrodružných ciest francúzskeho polárnika a vedca Clauda Loriusa za polárny kruh, 

ktoré viedli až k objaveniu a popísaniu javu, dnes dobre známeho ako „globálne otepľovanie“. Na 

príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu ukazuje režisér, aký dopad môže mať správanie 

človeka na budúcnosť našej planéty. 

 

„ Vždy som miloval ľadové rieky, lagúny, dediny na okraji púšte. Miloval som americké pralesy. Ale zo 

všetkého najviac som, myslím, miloval Človeka a jeho schopnosť prekonávať samého seba 

v extrémnom podnebí. Volám sa Claude Lorius a mám 82 rokov. Svoj život som zasvätil ceste za 

poznaním. Bol to výnimočný príbeh vedy a oddaných mužov, ktorí zmenili beh ľudských dejín.“ 

Claude Lorius, 2015 

 

 



NEBO A ĽAD 

FILM LUCA JACQUETA 

 

Rok 1955. Claude Lorius odpovedá na inzerát a ocitá sa na celú zimu na Antarktíde iba s 

dvoma spoločníkmi a bez možnosti návratu či pomoci. Táto prvá výprava na najjužnejší kontinent 

planéty sa stane zásadným okamžikom celého jeho života. Na území, doposiaľ nedotknutého 

vedeckými pokusmi, si mladý muž uvedomil, že každá bublinka vzduchu zachytená v polárnom ľade 

obsahuje vzorku atmosféry z doby, kedy sa laď formoval. Inými slovami, iba pár metrov pod povrchom 

obsahuje ľad vzduch, ktorý kedysi dýchali starovekí Rimania. Teploty a bublinky… Tento objav vyústil 

do vŕtania, ktoré vedcov priviedlo do histórie nášho podnebia z doby pred 400 000 rokmi, čo sa do tej 

doby nikomu nepodarilo. Na základe svojich objavov týkajúcich sa globálneho otepľovania a dopadu 

ľudskej činnosti na planétu Zem zasväcuje Claude zvyšok svojho života snahe upozorňovať na riziká, 

ktorým ľudstvo Zem vystavuje. Ale až príliš často naráža na mlčanie, neporozumenie, popieranie či 

nátlak, aby si svoje objavy nechal pre seba. Dnes sa tento muž vedy rozhodol obhliadnuť sa späť za 

skladačkou svojho života. Je to spoveď Clauda Loriusa, možno jeho posledná. Hovorí s nami o 

súčasnom období – Antropocéne - o ére, v ktorej sú ľudia hlavní hýbatelia ekológie a klímy na Zemi. 

Veľká časť neobyčajného životného príbehu tohto muža je rozprávaná prostredníctvom rozsiahlych 

archívnych záberov. Zrnité obrazy typické pre staré filmy nás zavedú späť na začiatok, kedy sa 

stretávame s Claudom ako mladým výskumníkom pri jeho výpravách na rozsiahlu a pustú ľadovú 

pokrývku južného pólu. Prostredníctvom tvárí a dychberúcej krajiny, ktoré stretávame, a 

prostredníctvom emócií, ktoré vzbudzujú, pred nami ožíva história glaciológie. Archívne zábery sa 

striedajú so zábermi Clauda zo súčasnosti, keď sa 60 rokov po tom, čo prvýkrát vstúpil na ľadový 

kontinent, vracia späť na Antarktídu a do svojej vlastnej minulosti. Na Claudovi sa podpísal čas, napriek 

tomu sa jeho vážny výraz rozjasní úžasom, keď sa znovu stretne so svojím záhadným svetom 

a celoživotnou vášňou. Na ľade sa Claude vracia do svojej minulosti a kladie si otázky o mieste človeka 

na Zemi. Ako sa príbeh odvíja, sledujeme Clauda na ceste do rôznych svetových regiónov, kde sa už 

potvrdili jeho vedecké predpovede, a kde sily prírody prebudené radikálnymi zmenami klímy začínajú 

ukazovať svoju moc. 

 

 



ROZHOVOR S REŽISÉROM LUCOM JACQUETOM 
 

Ako sa stalo, že ste začali nakrúcať tento film?  

V októbri 2011 som stretol Clauda Loriusa vo Francúzskom zemepisnom inštitúte. Už sme o sebe skôr 

počuli a hneď sme si rozumeli. Obaja sme zažili rovnaké dobrodružstvá, akurát že ja o 40 rokov neskôr. 

Hovorili sme o našich zážitkoch z Antarktídy a o tom, aké to je, byť preč od civilizácie. Uvedomili sme si, 

že keď o našich skúsenostiach hovoríme, používame rovnaké slová, sme totiž obaja touto časťou 

planéty úplne ohromení. Tiež ma nadchla jeho kniha Voyage dans l’Anthropocène, ktorú mnohí 

považujú za najlepšiu vedeckú publikáciu poslednej doby. A on potom povedal: „Čo takto spolu natočiť 

film?”  

Ako ste zareagovali?  

Bol som nesmierne dojatý. Vzhľadom na Claudov vek som vedel, že je to teraz alebo nikdy. Mohol nás 

každú chvíľu opustiť a riskovali sme, že stratíme jeho svedectvo toho historického momentu, keď si 

ľudstvo zrazu uvedomilo svoj vplyv na planétu. Claude tento moment zdokumentoval a ako prvý ho 

s ľuďmi zdieľal. Mojou prvou myšlienkou bolo, že musíme „uchovať” jeho svedectvo. Chcel som počuť 

Claudovu verziu príbehu. Bol to tiež spôsob, ako tohto človeka spoznať do hĺbky a určiť, či jeho príbeh 

má potenciál byť premenený do celovečerného filmu. Vedel som, že skrátka musím počuť, ako svojimi 

slovami hovorí o svojej životnej ceste a o tom, ako vďaka glaciológii zmenil spôsob, ktorým vnímame 

svet okolo seba. Desať dní som vtedy nakrúcal prvú sériu rozhovorov. Keď mi povedal, že bude mať 

čoskoro 80, vedel som, že to musíme ísť osláviť na Antarktídu!  

A vyšiel váš plán?  

Áno, vďaka Wild-Touch a ich skorším partnerom sme boli schopní zorganizovať prvú expedíciu na 

Antarktídu a pokračovať v našom skoršom rozhovore. Navrhli sme pre Clauda oblek do snehu, ktorý 

zároveň vyzeral dobre na kamere a bol praktický pri nakrúcaní v extrémnych podmienkach. Keď sme 

Clauda obliekli do slávnej modrej bundy a čiernych nohavíc a ja som ho videl v tom zvláštnom prostredí, 

zažil som niečo ako šok, ako keby sa postava, ktorú predstavuje, ten silne evokujúci oblek a prostredie, 

spolu navzájom spojili. Zrazu som objavil Claudovu rolu in situ, v jeho svojbytnom prostredí, a v mojich 

očiach nadobudol univerzálny charakter. V tej chvíli sa mi vyjasnila perspektíva celého filmu: muž, ktorý 

zasvätil svoj život vede, naposledy cestuje okolo sveta, aby pozoroval ako sa to, čo kedysi predpovedal, 

stáva skutočnosťou. Je to jeho príležitosť zrekapitulovať si svoj dobrodružný život. 

Objavili ste novú tvár Clauda Loriusa?  

Uvedomil som si, že ten muž je bojovník. Navzdory príšerným podmienkam nakrúcania, mrazivému 

počasiu a jeho slabej fyzickej kondícii, bol dobrodruhom do špiku kosti, odhodlaným k čomukoľvek. 

Prinútil som ho dokonca vyšplhať sa na vrak veľrybárskej lode. Zistil som, že má neobyčajne silnú vôľu, 

zocelenú rokmi a rokmi húževnatosti. Povedal mi úplne vecne, keď sme mierili na sever do Ushuaiy: 

„Na Antarktídu sa môžem vrátiť, kedykoľvek sa mi zachce.“ Má pre tento kontinent nevyliečiteľnú vášeň! 

Výsledkom bolo, že som si povedal, že to musíme posunúť ešte ďalej a tak sa zrodil nápad na túto 

cestu osemdesiatročného muža okolo sveta. Claude delí svoj život na časť strávenú na expedíciách, 

alebo teda na svoju mladosť, časť strávenú výskumom, teda na dobu, kedy mal okolo 40 - 50 rokov, na 

dobu strávenú vo vedeckých komisiách a politikou, teda obdobie medzi zrelosťou a odchodom na 

dôchodok, na čas odmien, teda dôchodok, a na čas predávania. Rozhodol som sa postaviť film na 

koncepte záverečnej výpovede a vzal som Clauda tam, kde už pred 30 rokmi vedel, že sa tam odohrajú 

rozhodujúce udalosti. Namiesto toho, aby som sa uspokojil len s rozprávaním, som chcel jednotlivé 

scény režírovať tak, aby sme v skutočnosti zažili to, čo kedysi predpovedal.  

 

 

 



Archívne zábery nepôsobia iba ako nejaká kompilácie, ale skôr ako neoddeliteľná súčasť celého 

rozprávania.  

To na filme milujem: používať obrazy k tomu, čím sú a čo majú povedať. Keď nakrúcam v prírode, 

vyvolám nejakú situáciu, ale nič mi neurobí väčšiu radosť, ako keď sa mi vymkne z rúk a nakoniec 

vyjadrí niečo iné, ako to, čo som chcel.  

Archívne zábery v divákovi vzbudzujú silné emócie…  

Špeciálne pri spracovaní zvuku sme si dali veľmi záležať, aby sme film zbavili nádychu „archívnosti“ a 

miesto toho vyvolali pocit, že sme s Claudom bez prestávky, a že spolu s ním zažívame jeho expedíciu 

na Antarktíde. Chcel som, aby to bolo ako by sme sa mu pozerali cez rameno po celých šesťdesiat 

rokov, ktoré tam strávil. Zvuk mal posilniť dojem skutočnosti a zdieľaných zážitkov. Najprv boli zábery 

nemé: nebol tam žiadny zvuk. Pridal som tam „hudbu“ tých, čo sa vydajú na Antarktídu, a tým som to 

doplnil o svoje vnímanie. Nie vždy počujeme, čo sa hovorí. Ide skôr o impresionistický a asociatívny 

zvuk než o skutočný, naturalistický. A práve zvuk dodáva záberom hĺbku. 

Môžete nám povedať niečo o strihu?  

Bolo to naozaj komplexné, pretože filmový materiál sme získavali postupne. Hlavnou dejovou linkou 

bola Claudova anabáza a míľniky tvorili dôležité okamžiky jeho života a objavy, ktoré viedli k 

publikovaniu klimatického varovania v roku 1985 vo vedeckom časopise Nature. Osnovu rozprávania 

sme neustále prepracovávali, ako sme do nej postupne zapracovávali nové a nové archívne zábery. 

Niektoré epizódy boli zdokumentované veľmi dobre, ako napríklad americká expedícia, ale o iných boli 

záznamy iba ojedinelé. Aby sme dosiahli rovnováhu, museli sme hľadať ďalšie materiály rôznymi 

spôsobmi. Napríklad po smrti Claudovho brata súhlasila jeho švagriná, že prehľadá svoje archívy a 

nakoniec nám dodala úplne nové materiály.  

Vo vašich filmoch hrá významnú úlohu svetlo, a to ako z hľadiska kinematografie, tak prežitia.  

Hlavnou úlohou Stéphana Martina, môjho kameramana, bolo urobiť všetko preto, aby Claude vyzeral 

dobre a vznešene. Naše zdroje boli obmedzené a museli sme si vystačiť s prirodzeným svetlom, ktoré 

sa mi zhodou okolností veľmi páči. Najdôležitejší však bolo nájsť najvhodnejší uhol a osvetlenie, aby 

Claude vyzeral čo najvznešenejšie a najcharizmatickejšie, ako šaman alebo starý kmeňový náčelník, 

inými slovami, aby bol vidieť obdiv, ktorý k nemu cítim. Nikdy som sa nechcel zamerať predovšetkým na 

jeho vek. Napriek tomu je to úprimné zobrazenie, pretože tento muž, ktorý bol kedysi prírodným živlom, 

súhlasil, že sa nechá nakrútiť v celej svojej krehkosti, s ktorou je zmierený, a to som nechcel zradiť. 

Občas bol trochu napätý, a tak sme museli niektoré zábery pretáčať, ako s hercom. Inokedy ale na 

kameru úplne zabudol. Trval som na tom, aby bol prirodzený, čo oceňoval, pretože vedel, o čo mi ide.  

Z vašich filmov od PUTOVANIE TUČNIAKOV po IL ÉTAIT UNE FORÊT (BOL RAZ JEDEN LES) je 

jasné, že pre vás ekológia nie je zdrojom obáv, ale že ju vnímate optimisticky, ako niečo v 

službách ľudstva.  

Keď sa na Antarktíde dostanete do silnej snehovej búrky a nezačnete jednať, zomriete. To isté platí v 

prípade klímy a tým pádom aj ľudstva. Nejde teda o to, či sme optimisti, alebo pesimisti, ale ako sa 

dostaneme z búrky! Platí to aj o horách, alebo keď padnete do pasce. Nie je čas filozofovať, musíte 

proste prežiť! Optimizmus aj pesimizmus tu sú irelevantné. A rovnako ako veliteľ jednotky chytenej do 

pasce musí motivovať svojich mužov, aby sa z nej dostali, cítim, že potrebujeme mobilizovať ľudí okolo 

nás, aby si poradili s výzvami súvisiacimi so životným prostredím, ktorým dnes čelíme. Mám 

nezdolateľnú vieru v ľudstvo. Spôsob prekonávania prekážok, ktorého som bol svedkom na Antarktíde, 

mi dáva jasný signál o schopnosti ľudstva si v ťažkých situáciách poradiť, o vzájomnej podpore a 

spolupráci. Prepadať beznádeji ničomu nepomáha. Keď ľudia predhadzujú srdcervúce a zúfale 

argumenty a na nás sa prenáša pocit viny, iba trpíme. Podľa mňa je snaha prekonávať prekážky hlboko 

pozitívnym prístupom.  



Rovnako ako u všetkých vašich štyroch filmoch spočíva ťažisko filmu NEBO A ĽAD v predávaní 

znalostí.  

Pre mňa je koncept predávania zásadný. Je súčasťou humanistickej perspektívy a odkazuje na 

Rabelaisa a jeho Opátstvo thelémské. Na ľudstve môžeme stavať len, pokiaľ zdieľame znalosti. Moji 

predchodcovia ma vychovali vo francúzskej tradícii compagnons (učňov a tovarišov) a cítim, že filozofia 

predávania nám v dnešnej dobe bolestne chýba. Večnosti dosiahneme predávaním znalostí.  

Prečo ste si vybral ako vyjadrovací prostriedok práve film?  

Používam kinematografiu, aby som zaujal stanovisko. Film predkladá vždy niekoho názor na niečo. V 

tomto ohľade na ňom nie je nič objektívne. Rovnako ako v IL ÉTAIT UNE FORÊT a v PUTOVANÍ 

TUČNIAKOV zostávam jednoznačným zástancom pohľadu „z niekoho perspektívy“, ktorý je podstatou 

filmárčiny: Ukazujem niekoho, kto má svoj vlastný pohlaď na svet, a potrebuje a chce ho zdieľať s 

ostatnými. Táto perspektíva je poslinená tým, že som s dotyčným, o ktorom hovorím, trávil čas v 

intímnej prítomnosti. Výsledkom toho, že som strávil čas s Claudom, porozumel som tomu, čo mi 

povedal, a vďaka tomu, že sme sa spolu vydali na Antarktídu, som úplne prirodzene dospel k použitiu 

voice-overa. Súvisí to s vnútorným hlasom postavy. Občas som mal pocit, že som pre Clauda akési 

pokrivené zrkadlo. Zaujímala ma ľudská podstata postavy, jej univerzálne vlastnosti. Nakoniec mi ale 

najviac záležalo na tom, aby ukázal nejaké opodstatnenie a sprostredkoval jeho posolstvo. 

 

 

 

 

 

 



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 filmový festival 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 Nebo a ľad 

Martina Pašteková 

Asociácia slovenských filmových klubov 

 +421 (0) 904 573 237 

 pastekova@asfk.sk 

 

TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=BMgK2SBYseQ  
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