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SYNOPSA
Mysteriózna islandská balada o dare 
materinskej lásky, ktorý sa ľahko môže zmeniť 
v najstrašnejšie prekliatie... 

ADA, Maria a Ingvar vlastnia ovčiu farmu kdesi 
na zabudnutom cípe Islandu. Ich život plynie 
v pokojnej rutine práce a odpočinku. Každý 
rok je o niečo lepší než ten predchádzajúci, 
alebo sa v tom manželia aspoň utvrdzujú. 
Niečo medzi nimi ale zostáva nevyslovené, 
niečo bolestne chýba. Maria a Ingvar sa snažia 
zmieriť so stratou, na ktorú zdanlivo neexistuje 
liek. Divoká islandská krajina im ale nečakane 
ponúkne riešenie v podobe bytosti, ktorá 
dostane meno ADA. Je to dar alebo prekliatie? 
Debut Islanďana Valdimara Jóhanssona, ktorý 
na scenári spolupracoval so slávnym krajanom, 
spisovateľom Sjónom, je minimalistickou 
baladou o smútení, prijatí odlišného a magickej 
sile materinskej lásky. 



Valdimar Jóhannsson o filme

Príbeh / Inšpirácia 

Ako dieťa som trávil veľa času na ovčej farme svojich prarodičov, takže jahniatka, 
ovce a barani sú zvieratá, ktoré sú mi dobre známe. Vždy som si prial vytvoriť 
príbeh založený na ľudovom rozprávaní, príbeh, ktorý zachytáva prírodu v človeku 
a človeka v prírode. Začal som pracovať na mood boarde a grafickom románe, 
aby som poskladal príbeh, z ktorého by vznikol film. V roku 2010 ma producenti 
zoznámili so spisovateľom Sjónom a to bolo moje veľké šťastie. Rozprávali sme 
sa spolu o mojom nápade, z ktorého sa neskôr zrodila ADA. Sjón ocenil inšpiráciu 
k tejto idey a bol fascinovaný tým istým ako ja. Na scenári sme spolupracovali 
veľmi pomaly a organicky a dôkladne sme pri tom spoznali jeden druhého. Film 
je audiovizuálne médium, ktoré sa človeka dotýka na mnohých úrovniach.  Keď 
sme písali scenár, zamerali sme sa na rozprávanie pomocou obrazov a zvukov, 
dialóg sme obmedzili na minimum. Náš film čerpá predovšetkým z islandských 
ľudových príbehov, nie z jedného konkrétneho, ale kombinácie mnohých. Oboch 
nás zaujímali príbehy, ktoré sú svojou povahou prevažne realistické – ale potom 
obsahujú jeden absurdný alebo surrealistický prvok, o ktorom sa nikde nehovorí 
a tak sa stáva rovnako skutočným ako zbytok filmu. 



LÁSKA/STRATA 

Pre mňa je film predovšetkým vizuálnou básňou o strate natoľko bolestnej, že 
sme ochotní spraviť čokoľvek, aby sme znovu oživili šťastie a radosť, ktoré sme 
prežívali predtým. V živote Marie a Ingvara, ktorí nedokázali prekonať svoju stratu 
a smútok, stále prevažujú výčitky a vina. Kvôli tomu sú ochotní prijať niečo, o čom 
vedia, že bude trvať len krátko. Ide o pokus vrátiť do života rovnováhu a radosť. 
Maria sa snaží chrániť rodinu pred všetkými vonkajšími silami, ktoré ohrozujú 
ich surreálnu realitu a vie, že je viac než potrebné užiť si túto realitu tu a teraz. 
Realitu plnú lásky a prijatia a to až do nevyhnutného konca. Žiť prítomnosťou, 
nemyslieť na minulosť a určite nepremýšľať nad budúcnosťou.  

Predobrazom Máriinej sily a odhodlania je moja babička, ktorá nedávno odišla. 
S mojim dedom vlastnili ovčiu farmu a v priebehu osem rokov sa im narodilo 
päť detí. Na farme neexistovalo delenie na mužskú a ženskú prácu. Robili všetko 
spoločne, od opravy strojov, cez upratovanie, k vareniu večere. Život na farme 
nebol vždy ľahký a jednoduchý, ale moja babička sa nikdy nenechala zdeptať. 
Maria má rovnakú výdrž. Nenechá sa zlomiť a odmieta sa v živote vzdať. A hoci ju 
a jej manžela okradla strata o všetku vášeň a radosť, zároveň ich navzájom veľmi 
zblížila.  



PRÍRODA/NADPRIRODZENO 

Film sa nakrúcal na farme na severe Islandu. 
Zvieratá, farma a jej okolie sú tiež kľúčovými 
postavami snímky. Rovnako tak ročné obdobie 
so špecifickým svetlom a hmlami a dva svety: 
bohatý a zraniteľný svet ľudí na farme a neznámy 
a mystický svet drsnej vrchoviny, kde sa neoplatí 
zahrávať sa s prírodou, alebo sa ju pokúšať 
ovládať. S kameramanom Elim Arenssonom sme 
starostlivo skúmali dostupné prírodné svetlo 
pre scény v exteriéri a snažili sme sa ho využiť čo 
najviac. S producentkami Hronn Kristinsdottir 
a Sarou Nassim a vedúcim výpravy Snorrim 
Freyrom sme viac než rok hľadali to správne 
miesto na nakrúcanie. Celý ostrov sme dvakrát 
precestovali a navštívili každú farmu na Islande. 
Keď sme sa konečne rozhodli pre farmu Flaga 
na severe, bol som stále skeptický. Farma bola 
dvadsať rokov neobývaná, takže nás stálo veľa 
práce, aby sme ju pretvorili na miesto, ktoré som 
si pre postavy predstavoval. Mám veľmi presnú 
predstavu o scéne, tvaroch, priestore a farbách, 
takže trvalo dosť dlho, kým som bol pripravený 
začať s nakrúcaním. Len dva týždne pred začiatkom 
nakrúcania bolo miesto nachystané a konečne sa 
stalo domovom mojich postáv. Magická krajina 
a odľahlosť farmy sa ukázali byť ideálnym miestom 
pre nakrúcanie a celý film.  

Bez prírody ľudstvo neexistuje. Príroda podľa mňa 
nie je len to, čo vidíme, ale aj to, čo cítime, preto 
je pevne spojená s nadprirodzenom. Príroda je 
nepredvídateľná a neovládateľná a my ľudia sme 
celkom krehkí, slabí a závislí, čo sme zažili aj 
v roku 2020. Sústavne čelíme silám mimo našu 
kontrolu, v každodennej realite aj nadprirodzenej 
rovine. Strata a tragédia môžu číhať kdekoľvek. Vo 
svete, kde je možné dosiahnuť takmer čokoľvek, 
by sme nemali zabúdať, že proti prírode bojovať 
nedokážeme, že nedokážeme utiecť pred vlastným 
osudom. 



OBSADENIE / SPOLUPRACOVNÍCI

S hercami som bol nadmieru spokojný. Noomi 
Rapace dodala postave Marie pozoruhodný 
rozmer a preukázala veľkú odvahu tým, že úlohu 
prijala a občas musela pracovať v náročných 
podmienkach. Noomi sa narodila, aby zdolávala 
prekážky, takže hranie v islandčine zvládla ľahko. 
V štábe nás bolo 35 a Noomi nikdy predtým s tak 
malým štábom a na tak odľahlých miestach 
nepracovala. Obaja sme rovnako rozumeli 
Mariinej povahe. Vniesla do postavy presne ten 
chladný, ale opatrovateľský prvok, ktorý Maria 
potrebovala a ktorý bol hnacou silou celého filmu. 
Vytvarovala Mariinu povahu tak, ako by to podľa 
mňa žiadna herečka nedokázala. Hilmir Snær 
dodal postave Ingvara zraniteľnú silu. Už som 
s ním pracoval skôr, takže sme sa dobre poznali 
a ja som vedel o jeho schopnostiach. Okrem toho, 
že ide o skvelého herca, tak mi bol obrovskou 
oporou pri nakrúcaní. A konečne Björn Hlynur, 
ktorý stvárnil Pétura, prišiel so správnou dávkou 
konfliktu aj úľavy, keď sa vkradol do surreálneho 
sveta Marie a Ingvara a vylákal ich z ich iluzórneho 
spolužitia. Toto možno nebol ten najjednoduchší 
z hraných debutov, ale mal som okolo seba armádu 
talentovaných ľudí, ktorí mi pomohli vytvoriť film, 
aký som si prial. Nemám vždy správnu predstavu 
o realite a moje producentky majú úžasnú 
schopnosť premeniť moje nerealistické nápady 
na skutočnosť. Ich prístup a prostriedky, ktoré 
získali, aby film mohol vzniknúť, sú možno zo 
všetkého najviac nadprirodzeným prvkom celej 
produkcie. A za to som nesmierne vďačný.  







Tvorcovia

VALDIMAR JÓHANNSSON Režisér a scenárista

Valdimar Jóhannsson sa narodil v roku 1978 na severe Islandu. V islandskom filmovom 
priemysle sa pohybuje dve desaťročia ako významný člen štábu islandských filmov 
aj väčších produkcií. ADA je jeho prvým hraným filmom. Doteraz režíroval krátke 
filmy, z ktorých niektoré boli ocenené a boli zobrané do širokej distribúcie. Medzi 
rokmi 2013 a 2015 absolvoval postgraduálny program na Filmfactory Bélu Tarra 
v Sarajeve. Jeho tamojšími učiteľmi boli okrem iných aj Tilda Swinton, Gus Van 
Sant, Carlos Reygadas a Apichatpong Weerasethakul. Jóhannsson v súčasnosti žije 
v Reykjavíku so ženou a dcérami. 

SJÓN – scenárista

Sjón sa narodil v roku 1962 na Islande. Je medzinárodne uznávaným autorom 
a scenáristom. Okrem scenáru k filmu ADA Valdimara Jóhannssona je jeho poslednou 
prácou vikingská revenge dráma The Northman, ktorú napísal spolu s režisérom 
Robertom Eggersom. V súčasnosti pripravuje filmovú adaptáciu Hamleta s Alim 
Abbasim, režisérom filmu Tina a Vore. V roku 2001 získal spoločnú nomináciu na 
Oscara s Lars von Trierom a Björk za pieseň vo filme Tanečnica v tme. Sjón je od útleho 
detstva filmovým fanúšikom, bol členom poroty na filmových cenách Severskej rady 
a členom predstavenstva festivalu Stockfish Film Festival. Od roku 2012 je členom 
kurátorského tímu, ktorý stojí za programom kultovných a klasických filmov Black 
Sundays v kine Bíó Paradís, artovom kine v Reykjavíku. Sjónove romány a zbierky 
básní získali celý rad ocenení a boli preložené do 35 jazykov. Za román Syn tieňa 
(Skugga- Baldur) získal v roku 2005 Literárnu cenu Severskej rady. 

HRÖNN KRISTINSDÓTTIR - produkcia

Hrönn Kristinsdóttir se narodila v Reykjavíku na Islandu. Vlastní a riadi produkčnú 
spoločnosť Go to Sheep. Hrönn študovala divadlo a literatúru na Slobodnej univerzite 
v berlíne medzi rokmi 1985 a 1989 a film na Columbia College v Hollywoodu, 
kde skončila v roku 1991. V roku 1995 tiež vyštudovala žurnalistiku na Islandskej 
univerzite a je absolventkou EAVE/Media program z roku 1998. Hrönn je aktívnou 
pracovníčkou v islandskom aj medzinárodnom filmovom priemysle od roku 1997, 
podieľala sa na produkcii viac než 20 filmov. Je jednou zo zakladateliek organizácie  
WIFT na Islande, bola vedúcou členkou Asociácie islandských producentov 
v rokoch 2007 a 2012 a medzi rokmi 2005 a 2007 bola jednou z porotkýň filmových 
cien Severskej rady. Získala medzinárodnú cenu Edda za produkciu. Hrönn žije 
v Reykjavíku s manželom a dcérami.  





SARA NASSIM – produkci 

Sara nassim sa narodila a vyrástla na islande. Jej matka je Islanďanka a otec 
Iránec. Ako produkčná je veľmi aktívna, pri nakrúcaní vyrastala a nikdy ho vlastne 
neopustila. Má veľké skúsenosti s fyzickou produkciou a hneď na začiatku svojej 
kariéry pracovala ako koordinátorka produkcie v islandskom štábe seriálu HBO 
Hra o tróny a na filme Noe Darrena Afonofského. V roku 2013 sa presťahovala do 
Los Angeles a začala študovať na American Film Institute Conservatory. V priebehu 
štúdia produkovala celý rad krátkych filmov a výrazne sa zalúžila o tvorivú aj fyzickú 
stránku ich vzniku. V roku 2018 bola nominovaná v cenách Grammy za produkciu 
hudobného videa Mumbo Jumbo od Tierry Whack. Často spolupracuje s režisérom 
Andrewem Thomasem Huangem (The Gate od Björk, videá Flesh Nest a Kiss of 
the Rabbit God) a uznávanými islandskými filmármi, vrátane Grímura a Rúnara 
Rúnarssona. Sara žije striedavo na Islande a v Los Angeles, vytvára a produkuje 
nezávislé hrané projekty. 

ELI ARENSON – kamera 

Štýl Eliho Arensona je oceňovaný vďaka silným kompozíciám a surovej subverzívnej 
estetike. Svoju kariéru naštartoval ako vojenský fotoreportér, potom sa presunul 
od skrášľovania drsnej reality na pole komerčných a naratívnych filmov. Často pri 
nakrúca na 16mm a 35mm pás, vytvoril hudobné videá pre umelcov ako sú A$AP 
Rocky, Mark Ronson a Lykke Li a spolupracoval s najslávnejšími módnymi značkami 
a supermodelkami, vrátane Kim Kardashian, Naomi Campbell a Kaii Gerber. 
Vyštudoval kameru na AFI Conservatory, jeho vášeň pre nakrúcanie naratívnych 
filmov má hlboké korene. Okrem islandskej drámy s prvkami nadprirodzena od 
Valdimara Jóhannssona a básnika Sjóna menom ADA s Noomi Rapace nakrúca 
tretie pokračovanie seriálu Trapped od Baltasara Kormakura pre Netflix. Eli verí 
v jednoduché a elegantné snímanie – jeho vizuálny prístup sa vždy začína v mysli 
postáv. Ide o svet videný ich očami. 



AGNIESZKA GLIŃSKA – strih 

Agnieszka Glińska se narodila 30. novembra v roku 1975 vo Varšave. Študovala 
filmovú históriu a teóriu na univerzite v Lodži (1996-2000) a potom strih na PWSFTViT 
v Lodži (1999-2001). Je členkou Poľskej Asociácie strihačov (PSM), Poľskej filmovej 
akadémie (PAF) a Akadémie európskeho filmu (EFA). Je uznávanou odborníčkou 
a jej viera v spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi jej priniesla celý rad ocenení 
a nominácií vo všetkých kútoch sveta, vrátane projektov v Európe, Amerike a Afrike. 
V roku 2015 získala ocenenie za najlepší strih na filmovom festivale v Gdyni za film 
11 Minút od Jerzyho Skolimowského a Tu a potom od Magnuse von Horna. V tom 
istom roku bola nominovaná na cenu Orly za najlepší strih filmu Jeziorak od Michała 
Otłowského. V roku 2017 spolupracovala na oceňovanom dokumente Prijímanie od 
Anny Zameckej, film získal cenu za najlepší európsky dokumentárny film a dostal 
sa na shortlist Oscarov. Ďalší z jej posledných projektov - Sweat od Magnusa von 
Horna, bol vybraný na festival v Cannes 2020. 

THORARINN GUDNASON Hudba 

Þórarinn Guðnason (Thorarinn Gudnason) je skladateľ a gitarista z Reykjavíku. ADA 
je jeho prvý soundtrack, na ktorom pracoval ako hlavný skladateľ. Predtým pôsobil 
ako asistent a aranžér s mnohými známymi umelcami. Medzi jeho najvýznamnejšie 
projekty patrí soundtrack k filmu Joker (2019) od jeho sestry Hildur Guðnadóttir, 
ktorý získal Oscara, soundtrack k seriálu Broadchurch (2015) od Ólafura Arnaldse 
ocenený cenou BAFTA a soundtrack k seriálu KATLA (2021) od Högniho Egilssona na 
Netflixe. Þórarinn vyštudoval skladbu na Islandské univerzite a cestuje so svojou art 
metalovou kapelou Agent Fresco i nedávno zosnulým Jóhannem Jóhannssonom.  
S Jóhannssonom úzko spolupracoval na rôznych filmových a štúdiových skladbách, 
Þórarinn na nich fungoval ako dirigent aj tvorca aranžmánov. Agent Fresco sa 
obratom presadil v zahraničí a stal sa stálicou na progresívnej a experimentálnej 
hudobnej scéne. 



 Obsadenie 

NOOMI RAPACE (Maria) 

Noomi Rapace zaujala medzinárodné publikum 
suverénnym, znepokojujúcim a kritikou vysoko 
oceneným stvárnením Lisbeth Salanderové vo filmových 
adaptáciách trilógie Stiega Larssona Milénium: Muži, ktorí 
nenávidia ženy, Dievča, ktoré si hralo s ohňom a Dievča, 
ktoré koplo do osieho hniezda. Rapace pôsobí na plátne 
veľmi dominantne, ide o tvorivú a premýšľajúcu osobnosť 
s citom a silnými inštinktmi, ktoré dokážu publiku pomôcť 
pochopiť príbeh a vnímať ho. V poslední dobe sa objavila 
vo filme Yuvala Adlera The Secrets We Keep, spolu s  
Joelom Kinnamanom a  Chrisom Messinom. V tento film 
aj produkovala, rovnako ako krátky film  režiséra Toma 
Van Avermaeta (nominovaného na Oscara) Hearts of 
Stone. Rapace hrala aj v druhom pokračovaní seriálu 
Tom Clancy‘s Jack Ryan spolu s Johnem Krasinskim 
pre Amazon v roku 2019. V súčasnosti produkuje a hrá 
v nórskom thrilleri režiséra Tommyho Wirkoly s názvom 
The Trip. Rapace vyrástla na Islande a kariéru naštartovala 
ako sedemročná v islandskom filme In the Shadow of the 
Raven. Od tej doby sa objavila vo viac než dvadsiatich 
filmoch a programoch. Medzi ďalšie filmy, v ktorých ju 
mali možnosť diváci vidieť, patrí: Angel of Mine od Kim 
Farrantovej; Stockholm od Roberta Budreaua s Ethanom 
Hawkom; Close od Vicky Jewsonové, fantasy Bright od 
Davida Ayera s Willem Smithem a Joelem Edgertonem; 
Unlocked od Mikaela Hafstroma; What Happened to 
Monday? od Tommyho Wirkoly; sci-fi thriller Rupture od 
Stevena Shainberga s Peterom Stormarom a Kerry Bishe; 
filmová adaptácia uznávaného románu Toma Roba 
Smitha Dieťa 44 od Daniela Espinosy s Tomom Hardym, 
Garym Oldmanom, Joelem Kinnamanom a Jasonem 
Clarkom; krimidráma The Drop od Michaëla R. Roskoma 
s Tomom Hardym a Jamesem Gandolfinim; Dead Man 
Down od Nielsa Ardena Oplevho s Colinom Farrellom; 
sequel Sherlocka Holmesa: Hra tieňov od Guya Ritchieho 
s Robertom Downeym Jr. a Judom Lawom; Passion od 
Briana DePalmy s Rachel McAdams a Karoline Herfurth.



HILMIR SNÆR GUÐNASON (Ingvar) 

Hilmir Snær Guðnason je islandský herec a dablér. Vo svojej 
krajine je dobre známy z filmov aj divadla. V roku 2000 bol 
spoločnosťou European Film Promotion označený za jednu 
zo vzostupujúcich  európskych hviezd. Preslávil sa úlohami 
vo filmoch 101 Reykjavík, Hafið, Blueprint a Guy X. Hilmir. 
Vyštudoval na islandskej univerzite roku 1994. V národnom 
islandskom divadle vystupoval v týchto hrách: Sen noci 
svätojánskej, Macbeth, West Side Story, Hamlet, Kdo sa bojí 
Virginie Woolfovej a Ivanov. 

 

BJÖRN HLYNUR HARALDSSON (Pétur) 

Björn Hlynur Haraldsson je herec, spisovateľ a režisér. 
V roku 2001 vyštudoval islandskú divadelnú akadémiu. 
S medzinárodne uznávanou divadelnou skupinou Vesturport 
vystupoval v týchto hrách: Rómeo a Júlia Woyzeck, Brim, Faust, 
The Housewife and Key Around the Neck. Ďalšie divadelné 
úspechy tvoria tieto hry: Krvavá svadba v divadle Almeida 
v Londýne, Smrť obchodného cestujúceho v mestskom divadle 
v Reykjavíku a Peer Gynt v národnom islandskom divadle a The 
Barbican v Londýne. Filmové a televízne úlohy Björna Hlynura 
Haraldssona predstavujú napríklad: Fortitude na Sky Atlantic 
(2015-2018), Trapped (2015-2016), The Borgias on Showtime 
(2013), December (2009), The Cliff I & II (2010 & 2014) na RUV, 
City State (2011), Polite People (2011), Brim / Undercurrent 
(2010), King´s Road (2010), Country Wedding (2008), Jar City 
(2006), Eleven Men Out (2005) a Cold Light (2004) 
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