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Raj na zemi 

 
Distribučný názov: Raj na zemi 
Medzinárodný názov: Paradise On Earth 
 
 
Tvorcovia: 
Réžia:  Jaro Vojtek 
Scenár Marek Leščák, Jaro Vojtek 
Kamera:  Jaro Vojtek 
Strih: Peter Harum ASFS 
Hudba:  Michal Nejtek 
Zvuk: Richard Fűlek 
Produkcia: Dominika Fáberová 
Producenti: Zora Jaurová, Mátyás Prikler 
Účinkuje: Andrej Bán 
Krajina pôvodu: Slovensko 
Rok výroby: 2019 
Minutáž: 78 min. 
Jazyková verzia:  slovenčina, angličtina, arabčina, albánčina, srbčina, gruzínčina, 

ruština so slovenskými aj anglickými titulkami 
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Formát:    DCP, MP4 
Žáner: dokumentárny film 
Odp. prístupnosť:   MP 15 
Premiéra v SR:    1.10.2020 
Koniec monopolu:  31.1.2030 
 
Krátky popis: Raj na zemi je topografiou tragických zápasov človeka a sveta, kontinuálnou 
terapiou bez konca. 
 
 
Synopsa: 
Dokumentárny film, zachytávajúci profesionálny aj súkromný osud slovenského novinára, 
reportéra a fotografa Andreja Bána. Režisér Jaro Vojtek sníma prostredníctvom intímnych 
rozhovorov a počas spoločných putovaní po svete osobný Andrejov príbeh, jeho zápas so 
samotou a psychickými problémami, či snahu nadviazať dlhodobý a funkčný vzťah, po 
ktorom túži. Paralelne film zaznamenáva tragické a komplikované príbehy súčasného sveta 
vo vojnových a krízových oblastiach, či utečeneckých táboroch. 
 
Raj na zemi je topografiou tragických zápasov človeka a sveta, kontinuálnou terapiou bez 
konca. 
 
Režisér o filme: 
 
Film Raj na zemi je príbehom o Andrejovi Bánovi a Európe, vojnovom reportérovi a svete. 
S fotografom, novinárom a mojím priateľom Andrejom Bánom prechádzame Irakom, 
Kosovom, Gruzínskom a nachádzame ľudí, ktorí prežili vojnové konflikty - 
ľudí, zabudnutých ľuďmi. Cez ich emocionálne príbehy rozprávam o dopade vojny, ktorá 
mnohým zobrala domov a najbližších. S Andrejom Bánom putujem sám, iba s kamerou, 
ktorá zachytáva autentické situácie krutých príbehov ľudí vo vojnách, ale aj Andrejovu 
dušu a jeho vnútorné prežívania  a súkromné krízy. Tento film je našim vzájomným 
dialógom, ale aj dialógom medzi Andrejovým vnútorným svetom a svetom, ktorý ho 
obklopuje.  
 
Biografia režiséra: 
 
Jaro Vojtek (*1968, Žilina) vyštudoval na VŠMU v Bratislave odbor réžia dokumentárneho 
filmu u Dušana Hanáka.  
Jeho dlhometrážny debut My zdes (2005) získal množstvo ocenení, napr. v roku 2006 
Hlavnú cenu na MFF dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svět v Prahe. S 
dokumentárnym film Hranica (2009) vyhral na MFDF Jihlava cenu Medzi moři za najlepší 
východoeurópsky dokumentárny film (bol uvedený aj v prestížnej sekcii Spektrum na MFF 
Rotterdam).   
Jeho poslednými filmami sú hradný debut Deti (2014), ktorý získal niekoľko ocenení na 
Medzinárodnom festivale v Pekingu a dokumentárny film Tak ďaleko tak blízko (2014), 
ktorý nahliada do života ľudí postihnutých autizmom. V súčasnosti pripravuje svoj druhý 
hraný film Anestéza a dlhometrážny dokument Sedem dní. 
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LINKY 

 
Film na asfk.sk  Materiál k filmu na stiahnutie  Trailer k filmu 
            Meno: visitor | heslo: visitor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizáciu a distribúciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond   
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