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 Gogo 

Distribučný názov: Gogo 
Originálny názov: Gogo 
 
Tvorcovia: 
Réžia:  Pascal Plisson 
Scenár Pascal Plisson, Patrick Pessis 
Spolupráca na scenári: Laetitia Kugler 
Kamera:  Michel Benjamin 
Hudba:  Laurent Ferlet 
Strih: Erika Barroché 
Účinkuje: Priscilah „Gogo“ Sitienei, Dinah Chepkering Chepsiror, Eudias 

Jepkoesh, Sammy Chepsiror (riaditeľ školy), Edward Wamalwa a 
Leonida Talamu (učitelia) ďalší 

Krajina pôvodu: Francúzsko 
Rok výroby: 2020 
Minutáž: 87 min. 
Jazyková verzia:  anglicky a svahilsky s českými titulkami 
Formát: DCP, MP4 
Žáner: dokumentárny 
Odporúčaná prístupnosť: MP 
Premiéra v SR:  02. 09. 2021 
Koniec monopolu:  01. 03. 2030 
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Krátky popis: Príbeh najstaršej školáčky na svete –  94-ročnej Gogo. Ženy, ktorá zmenila 
svoj život a snaží sa o to, aby sa zmenil život i mnohým ďalším deťom a najmä dievčatám. 

 

Synopsa: 

Keď Priscilah Sitienei, zvaná Gogo (teda babička), nastúpila v 94 rokoch do dedinskej školy 
v Ndalatu, stala sa najstaršou školáčkou na svete. Matka troch detí, ktorá pracovala 
sedemdesiatpäť rokov ako pôrodná asistentka, dnes študuje s učiteľmi a deťmi, ktoré 
pomáhala priviesť na svet. S podporou svojich 54 pravnúčat a celej školy si stanovila cieľ: 
zložiť záverečnú skúšku a dokázať, že učiť sa môžeme v každom veku! 

Gogo sa bude premietať spolu s animovaným predfilmom Miro jilo (Slovensko, 2021, r. 
Dávid Popovič) 

 

Biografia režiséra:  

Pascal Plisson – v  rokoch 1984-1993 napísal a nakrútil okolo dvadsať reportáží na 
športovú a dobrodružnú tému z amerického kontinentu (Argentína, Peru, Mexiko, Chile, 
USA) pre CBS, France3, France2, CANAL+, ESPN. V roku 1994 sa rozhodol pracovať s 
formátom Super 16 a nakrútil v štyroch častiach sveta dokumentárne filmy o ľuďoch žijúcich 
v extrémnych podmienkach (Les Routiers de l’extrême, Sibérie terre de la soif, Australie 50° 
de solitude). V rokoch 1997 až 2007 trávil Pascal Plisson 8 mesiacov z roku vo východnej 
Afrike (Keňa, Uganda, Tanzánia, Zimbabwe), kde nakrúcal dokumentárne filmy o živote 
zvierat pre CANAL+, National Geographic a BBC. 
Jeho celovečerným debutom bol film Masajovia - bojovníci dažďa (2004), ktorý v roku 2006 
uviedla do slovenských filmov ASFK. Jeho Cesta do školy (2013) získala Césara za najlepší 
dokumentárny film a bola predaná do 35 krajín. Štyri detí žijúce v štyroch rôznych kútoch 
sveta (Keňa, Argentína, Maroko, India) sa vo filme každý deň vydávajú na nebezpečnú 
a strastiplnú cestu do školy. Vo Veľkom dni (2015) Plisson zasa sledoval štyroch tínedžerov 
v rôznych krajinách ako sa snažia uskutočniť svoj sen a naplniť tak svoj osud. Jeho najnovší 
film Gogo (2020) mal svetovú premiéru na MFF Šanghaj. 
 
Filmy – 2004: Masajovia - bojovníci dažďa (Massai – Les guerriers de la pluie); 2005: Les 
mystères de Clipperton (Záhady Clippertonu, spoluréžia Brigitte Delahaie, Luc Marescot, 
Didier Touchette) – stredometrážny dokument; 2006-2007: 3 epizódy z dokumentárnej série 
Vu du ciel (Z neba) – Biodiversity: All Alive, All Connected (Biodiverzita: Všetko živé, 
všetko prepojené), Sea and Oceans: Deep Blue (More a oceány: tmavomodrá, 2007), 
Fresh Water: The Blue Gold (Čerstvá voda: Modré zlato, 2007); 2006-2007: dve epizódy 
z dokumentárneho seriálu  Mutual of Omaha's Wild Kingdom – Elephant Family: Bonds 
for Life (Slonia rodina: Putá na celý život, 2006) a Cheetahs: Fast and Furious (Gepardi: 
Rýchlo a zbesilo, 2007); 2009: epizóda La grande sécheresse (Veľké sucho) 
z dokumentárneho seriálu J'ai vu changer la Terre (Videl som ako sa Zem mení); 2012: 
Un jour à la ferme (Deň na farme) – 4-dielny TV dokument; 2013: Sur le chemin de l'école 
(Cesta do školy), 2015: Veľký deň (Le Grand Jour); 2020: Gogo (Gogo). 
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Chcem odkázať deťom na celom svete, najmä dievčatám,  že vzedlanie bude vašou silou, vašim 
bohatstvom. Tak choďte do toho! 
Modlím sa k Bohu, aby ma nechal dokončiť školu, i keď budem mať v deň, keď dostanem 
záverečné vysvedčenie, sto rokov. 

Priscilah Sitienei 

REŽISÉR PASCAL PLISSON O SVOJOM FILME GOGO 

„V našich západných krajinách máme často tendenciu zabúdať, že zatiaľ čo u nás je vzdelanie 
prístupné všetkým, na svete stále ešte existujú miesta, kde je vzdelávanie vzácnym artiklom. 
Prostredníctvom príbehu Gogo chcem ukázať ženu, ktorá celý svoj život bojovala za právo na 
vzdelanie. Pred niekoľkými mesiacmi som ju stretol v jej dedine. Pýtala sa ma, či v mojej krajine 
chodia do školy všetky deti. Povedal som jej, že áno, a že je to zadarmo. Usmiala sa, a povedala 
mi, že žijem v nádhernej krajine. Ale keď som sa jej priznal, že keď som mal pätnásť, opustil som 
školu prísne ma pokarhala.... a ja som sa do nej okamžite zaľúbil. 

Gogo chce zo svojej dediny ukázať deťom na celom svete a tiež rodičom, ktorí neposielajú svoje 
dcéry do školy, akým bohatstvom je vzdelanie. Príliš veľa detí na svete žije bez nádeje. Gogo ich 
chce inšpirovať. Pri natáčaní mojich predchádzajúcich filmov som si uvedomil, že práve úroveň 
vzdelania dievčat znamenala stupeň slobody a demokracie v tej ktorej krajiny. Keď má v chudobných 
krajinách rodina možnosť poslať dieťa do školy, vyberie si chlapca. Dievčatá od detstva vykonávajú 
domáce práce a pomáhajú rodine, alebo sa vydávajú ešte skôr než sa stanú ženami.  

Vzdelávanie dievčat je jednou z veľkých výziev tisícročia.  V krajinách, kde sa vzdelávanie žien 
zvyšuje, klesá pôrodnosť a detská úmrtnosť a darí sa lepšie kontrolovať šírenie pandémií. 
A vzdelaná žena môže zasa vzdelávať svoje deti. 

Som filmár, ktorý cestuje po svete a s odstupom, ale zároveň s intimitou nakrúca realitu rôznych ľudí. 
Veľmi rád sa napájam na osudy svojich postáv a nakrúcam angažované filmy, ktoré menia ľudské 
životy. Preto tieto kinematografické diela presahujú rámec bežného dokumentárneho filmu. Sú to 
dobrodružstvá mimoriadnych ľudských bytostí, ako je Gogo, ktorú chcem podporiť na vrchole jej 
pracovného života, venovaného podpore vzdelania.“ 

Pascal Plisson 
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