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SYNOPSA

Helena opúšťa všedný život v rodnej Prahe, 
aby sa v Kábule vydala za svojho milovaného 
spolužiaka Nazira. Pod menom Herra začína 
v exotickom prostredí novú životnú etapu. 
K vysnívanej budúcnosti však nevedie ľahká 
cesta. Nie všetci majú tak obrovské srdce ako 
Nazir a toľko zmyslu pre humor ako hlava 
rodiny, pokrokový a srdečný starý otec. Hera 
hľadá  v novom svete svoje miesto a práve vtedy 
do jej života nečakane vstúpi citlivý chlapec 
Mad, pochádzajúci z ďalekých hôr. Ukazuje sa, 
že šťastie si človeka môže nájsť v situáciách, 
kde ich najmenej očakáva. Film režisérky 
Michaely Pavlátovej vznikol na motívy knihy 
Frišta novinárky Petry Procházkovej. 



O FILME
Česká režisérka nadviazala v Annecy na svoj úspech z roku 2012, keď si odniesla 
cenu za krátkometrážnu snímku Tramvaj. Aj za svoje ďalšie filmy získala 
mnoho ocenení, vrátane nominácie na Oscara a to za študentskú animovanú 
grotesku Reči, řeči, řeči (1991). O štyri roky neskôr získal jej krátky film 
Repete (1995) Zlatého medveďa na Berlinale a odniesla si aj Zvláštne uznanie 
z Medzinárodného filmového festivalu v San Sebastiane za hraný celovečerný 
film Neverné hry, nakrútený v roku 2003. 

V roku 2008 bodoval na festivale v Karlových Varoch režisérkin film Deti 
noci, za ktorý si dvaja hlavní predstavitelia odniesli ceny za herecké výkony. 
Od roku 2015 Michaela Pavlátová vedie Katedru animácie na FAMU v Prahe. 
Pod jej vedením získavajú študenti mnoho prestížnych cien, ako napríklad 
študentského Oscara za bábkový film Dcera v roku 2019. Režisérkin posledný, 
majoritne český animovaný film, Moja afganská rodina zrkadlí príbeh 
lásky a príbeh celej jednej rodiny, odohrávajúci sa v exotickom prostredí. 
Koprodukčne sa na filme podieľalo okrem Českej republiky aj Francúzsko 
a Slovensko. Film poukazuje na to, že šťastie môže človek stretnúť kedykoľvek 
a kdekoľvek. Hlas hlavnej hrdinke prepožičala charizmatická česká herečka 
Zuzana Stivínová, ktorá zvládla s obdivuhodným prehľadom a ľahkosťou svoju 
úlohu tiež v medzinárodnej jazykovej verzii, kde striedala češtinu a jazyk darí. 
Festivalová verzia filmu divákom ponúkne v rámci dabovania jednotlivých 
postáv medzinárodné obsadenie. V českom znení budú počuť diváci poprední 
českí herci.
Film vznikol na motívy knihy Frišta novinárky, spisovateľky a humanitárnej 
pracovníčky Petry Procházkovej. Režisérka zámerne hľadala predlohu, 
ktorá pre animáciu nie je vytvorená, chcela dokázať, že i v animácii – pre ňu 
v najprirodzenejšej forme vyjadrovania – je možné zobraziť mnohovrstevný 
príbeh ako v hranom filme.



Režisérku Michaelu Pavlátovú v knihe Petry Procházkovej zaujala najviac 
postava Herry, ktorá je ústrednou postavou a rozprávačkou celého príbehu. 
„Frišta je síce názov knižnej predlohy, ale našou hlavnou hrdinkou je Herra. 
S tou som sa od prvej chvíle zžila a celý príbeh filmu prežívam skrz túto 
postavu. Frišta je jej švagriná“, hovorí Michaela Pavlátová. Na animácii vo 
filme sa podieľali aj koproducenti z Francúzska, ktorí pracovali na hudbe, 
zvuku a vytvorili polovicu animácie. Animačné štúdio bolo na ostrove 
Reunion, režisérka pracovala v spolupráci s animátorkou Michaelou 
Tyllerovou na záberoch z pražského animačného štúdia Alkay.

Za Českú republiku sú producentmi Kateřina Černá a Petr Oukropec 
zo spoločnosti Negativ. Táto spoločnosť už získala za film Alois Nebel 
medzinárodný úspech. Koproducentom v Českej republike je tiež Česká 
televízia (kreatívna producentka Helena Uldrichová) a štúdio animácie 
Alkay (Petr Horák). Film v ČR podporil Státní fond kinematografie a na 
Slovensku Audiovizuálny fond. Zahraničnými koproducentmi sú Sacrableu 
Production, BFILM, Gaoshan Pictures, Innervision a podporu film získal tiež 
z Audiovizuálneho fondu, Eurimages, CNC a Creative Europe – MEDIA.
Distribútorom v Slovenskej republike je Asociácia slovenských filmových 
klubov.

„V animácii nutne dochádza k posunu, niektoré veci sa zjednodušujú, inde 
však môžete ísť ďalej. Na rozdiel od reálu hraného filmu má v sebe animácia 
určitý odstup, je symbolom, ilúziou, takže môžete zobraziť aj veci, ktorá by 
boli inak nepríjemné, až príliš reálne. Príkladom je môj predchádzajúci 
krátky film Tramvaj o sexuálnych predstavách vodičky. V hranej podobe by 
ho asi nikto nechcel vidieť (smiech)“, hovorí režisérka  Michaela Pavlátová.



ROZHOVOR S REŽISÉRKOU 
MICHAELOU PAVLÁTOVOU

Váš posledný film Moja afganská rodina bol v júni ocenený na najväčšom 
festivale animovaných filmov vo francúzskom Annecy prestížnou Cenou 
poroty. Prečo si myslíte, že film obstál v tak veľkej konkurencii?

Myslím, že na tom má zásluhu predovšetkým predloha, scenár, 
animácia, výtvarno, réžia, herecké obsadenie, hudba, zvuk, strih, 
producenti, produkcia, postprodukcia, jednoducho všetko. A tiež 
žiarenie šťastnej hviezdy. To myslím, samozrejme, ako nadsádzku. Pri 
animovaných filmoch sa často postavy aj dej zjednodušujú, čo sme 
čiastočne spravili aj my, ale zároveň sme sa snažili zachovať mnoho-
vrstevnatosť príbehu aj plastickosť postáv. Jeden z členov poroty mi 
napísal, že náš film je dojemný, krehký. Oceňoval zobrazenie postáv, 
ktoré nie je zjednodušované, každá má niekoľko vrstiev, sú komplexné, 
špeciálne Nazir, ktorý preskakuje od pokrokovosti ku tradicionalizmu. 
Novinári sa kladne vyjadrovali k emocionalite, príbehu a herectvu 
postáv. To ma zvlášť potešilo, pretože som často bola veľmi kritická, 
trápila som animátorov a vracala som im zábery k opravám. Ale zrejme 
sa nám takáto detailná práca oplatila.

Čo vás zaujalo na románovej novele Frišta spisovateľky Petry 
Procházkovej, že ste si ju s producentmi vybrali k celovečernému 
a navyše ešte animovanému spracovaniu?

Kniha ma od prvého momentu uchvátila svojou živosťou, 
bezprostrednosťou, s akou popisuje život v afganskej rodine. Do tej 
doby som sa o život v Afganistane nijak zvlášť nezaujímala, ale vďaka 
humoru hlavnej postavy Herry, jej ľahko ironickým komentárom 
z pohľadu Európanky, som sa ocitla na mieste, kam by som sa bez 
nej nikdy nemohla pozrieť – do intimity muslimskej rodiny. Odrazu 
zistíte, že napriek mnohým rozdielom, ktoré tam panujú, je mnoho vecí 
podobných, nám dôverne známych. Zámerne som hľadala predlohu, 
ktorá nie je pre animáciu vytvorená, chcela som dokázať, že i v animácii 
je možné vyrozprávať mnohovrstevný príbeh tak ako v hranom filme. 
Formu animácie som zvolila, pretože je to moje najprirodzenejšie 
vyjadrenie. V súčasnosti už existuje mnoho animovaných filmov 
zobrazujúcich reálne príbehy.









Herra odchádza z rodnej Prahy, aby sa vydala za 
Afganca Nazira. Čo jej na Nazirovi na rozdiel od 
európskych mužov imponuje? Viete si predstaviť 
odísť za svojou láskou do krajiny zmietanej 
nekončiacou vojnou naviac do tak odlišnej kultúry?

Je to možno len moja osobná interpretácia, ale 
Herre som úplne rozumela. Mala pocit, že stretla 
muža svojho života, naozajstného muža s veľkým 
M. Veľkého medveďa s nežným srdcom, statočného, 
priameho človeka, ktorý je silnejší než ona. A za 
takým mužom stojí za to ísť aj na koniec sveta. Ja som 
odišla za vtedajším „mužom svojho života“ len do 
Ameriky, teda z bavlnky do bavlnky. Tam mi chýbala 
len profesijná sloboda, pretože robiť filmy ako u nás 
je tam nemožné. Srdcia žien sú ale nevyspytateľné 
a ich statočnosť je veľká. Obdivujem napríklad české 
novinárky Lenku Klicperovú, Markétu Kutilovú a aj 
našu Petru Procházkovú (autorka knižnej predlohy), 
ktoré neohrozene jazdia do miest vojnových konfliktov.



Presne do akého obdobia je film zasadený, akú úlohu zohráva fakt, že sa 
všetko odohráva v zemi ovládanej Talibanom? Ako veľmi je nestabilná 
politická situácia v Afganistane podstatná pre film, ktorý sa z traileru zdá byť 
predovšetkým príbehom lásky dvoch mladých ľudí z odlišných kútov sveta?

Petra písala knihu okolo roku 2004, kedy bol v Afganistane na chvíľu kľud. Náš dej 
sa odohráva neskôr, okolo roku 2011, kedy už začalo trochu prihorievať. Každý 
by asi interpretoval knihu inak, ale pre mňa je to hlavne intímny príbeh vzťahov 
v rodine, ktorý je svojim spôsobom univerzálny. Ale je jasné, že akýkoľvek film, 
odohrávajúci sa v tak nepokojnom a nebezpečnom prostredí ako je Afganistan, 
má politický podtext. Tamojší život je neskonale viac ovplyvňovaný vonkajšími 
udalosťami než kdekoľvek inde.

Do života Herry vstúpi tajomný chlapec menom Mad, ktorého meno dominuje 
aj v originálnom názve vášho filmu (Moje slunce Mad). Akú veľkú podstatu má 
pre váš príbeh chlapec prichádzajúci do rodiny odniekadiaľ z ďalekých hôr?

Mad je Herre pridelený ako jej dieťa. Po počiatočnom váhaní v ňom Herra nájde 
najbližšieho spojenca. Mad je mediátorom. Vďaka svojej odlišnosti pôsobí trochu 
ako z iného sveta, rovnako ako Herra vlastne nikam nepatrí. Aj preto sú si tak blízki.



Bolo ťažké animovať príbeh „Moja afganská rodina“, ktorý je z reálneho 
prostredia a má reálny príbeh a postavy?

Dosť dlho som riešila podobu postáv aj prostredia. Začínala som výraznou 
štylizáciou, ktorá je mi vlastná, ale potom som sa zľakla, že divák nebude 
týmto postavám veriť. Takže som ich prerobila do realistickej podoby, ktorá 
však bola pre animátorov náročná a navyše to už nebol môj štýl. Výsledok je 
niekde medzi.

Váš film vznikal tiež na Réunione?

Film vznikol v česko-francúzsko-slovenskej koprodukcii. Francúzi sa podieľali 
na hudbe, zvuku a vytvorili polovicu animácie. Animačné štúdio bolo na 
Réunione, pre mňa do tej chvíle neznámom ostrove vedľa Madagaskaru. Najprv 
som z toho bola na nervy, ale napokon nebol rozdiel, či som z domu zo svojho 
počítača pripomienkovala zábery zo štúdia Alkay v pražských Nuslích alebo 
zábery z Réunionu. Vďaka dokonalej príprave a aj tomu, že sme animátorov 
na Réunione spolu s animátorkou Míšou Tyllerovou chvíľu zaúčali, pôsobí 
animácia z oboch štúdií obdobne, sama ju už nedokážem rozlíšiť.



Aká bola práca s hercami, ktorí potom jednotlivé postavy 
v rôznych jazykových verziách dabovali? Na festivale 
v Karlových Varoch ste pustili medzinárodnú verziu filmu?

Moja afganská rodina bol oriešok nielen zo strany animácie, 
ale aj zo strany dialógov. Animovali sme na české dialógy, ale 
rozhodli sme sa vytvoriť aj medzinárodnú verziu, kde každá 
postava hovorí svojím jazykom. Teda po česky, anglicky 
a najmä jazykom darí, čo je v Afganistane najrozšírenejší 
jazyk. Nedokázala som si predstaviť, kde nájdeme dobrých 
afganských hercov a ani ako ich budeme režírovať, keď ich 
jazyku nerozumiem. V tom nám ale pomohla práve česká 
verzia, takže herci v afganskom štúdiu už mali predlohu, 
ako svoje scény intonačne uchopiť. Na moje prekvapenie 
išlo nahrávanie v Kábule veľmi dobre, výsledkom som bola 
nadšená. Mali v štúdiu svojho režiséra a ja som párkrát bola 
prítomná online, takže som napríklad mohla Nazira usmerniť, 
ako správne vysloviť vety, ktoré mal v texte po česky.



A hlas hlavnej predstaviteľky Herry nadabovala v medzinárodnej aj 
českej verzii herečka Zuzana Stivínová?

Prekvapivo áno. Vnútorné monológy hovorí Zuzana Stivínová po česky, 
ale musela nahrať aj svoje dialógy v darí. Mysleli sme si, že pre hudobne 
nadanú Zuzanu to bude brnkačka. Neuvedomili sme si, ako náročné je 
naučiť sa presne zopakovať vetu v pre nás tak veľmi nepochopiteľnom 
jazyku a navyše tieto vety zahrať, herecky uchopiť a to ešte tak, aby sa 
trafili do pusy postave. Ale Zuzana je veľká profesionálka, za pomoci 
našej afganskej jazykovej poradkyne napokon všetko skvele zvládla.

Dostali ste sa v súvislosti s nakrúcaním Vy osobne do Afganistanu?

V Afganistane som, bohužiaľ, nebola. Producenti ma tam nepustili. Musela 
som si vystačiť s videami a dokumentárnymi filmami a samozrejme 
s referenciami na internete. Ohromne mi pomohli konzultácie s Petrou 
Procházkovou a aj s našou afganskou poradkyňou. Niekomu sa to môže 
zdať ako veľmi salónny prístup, ale pre mňa je Moja afganská rodina 
najmä o vzťahoch v rodine, nie až toľko o Afganistane. Aj tam zároveň 
prebieha normálny život, na ktorý som sa chcela sústrediť. Ale aj tak 
som zápasila s ich realitou. Keď napríklad povedali, že začínajú pracovať 
až neskôr, pretože ráno je najviac bombových atentátov. Že tam majú 
„novinku“ – bomby s magnetom, ktoré okoloidúci atentátnik, napríklad 
malý chlapec, prilepí na auto. Myslela som na to, ale u nás šalieme kvôli 
covidu, ktorý navyše majú oni tiež.

Za svoje filmy ste získali celý rad prestížnych ocenení – nominácia 
na Oscara za študentskú animovanú grotesku Řeči, řeči, řeči, Zlatý 
medveď z Berlinále za krátky film repete alebo Zvláštne uznanie 
z Medzinárodného filmového festivalu v San Sebastiane za Neverné 
hry. Máloktorý – nielen český tvorca – sa môže pýšiť toľkými cenami 
zo zásadných filmových akcií po celom svete. Čo Vám ocenenia 
priniesli?

Ocenenie práce je vždy motivujúce. Je to osobná odmena i potvrdenie, 
že váš film funguje, že ste sa nesnažili nadarmo. Ceny napomáhajú 
v ďalšej kariére, stanete sa viditeľnejším, lepšie sa získava podpora na 
ďalšiu tvorbu. Samozrejme je jasné, že v umení sa nedá porovnávať, 
hodnotenie je veľmi subjektívne, záleží na zložení poroty a osobných 
preferenciách. Myslím si, že by stačilo uvádzať výber napríklad piatich 
filmov. Ale cenám sa nebránim. Okrem prestíže a trofeje niekedy 
dostanete aj finančnú cenu. Tá vám potom zase pomôže v ďalšej tvorbe 
tým, že nemusíte brať iné zákazky. Dá vám slobodu.



Vediete katedru animovaného filmu na pražskej FAMU, 
ktorej študenti získali mnoho úspechov po celom svete? 
Za všetky môžem menovať český film Dcera, ruskej 
študentky, ocenený študentským Oscarom. Čo si myslíte, 
že stojí za úspechom absolventov na FAMU?

Mám z úspechov našich študentov aj absolventov obrovskú 
radosť. Je za tým dlhodobý smer našej katedry, čo znamená 
prepracovaný scenár a tiež technické spracovanie, znalosť 
remesla. Ja som na katedru, hádam, vniesla viac radosti 
a otvorenosť. Študentom umožňujeme čo najväčšiu voľnosť 
na to, aby vyjadrili svoju individualitu, zároveň sa ich snažíme 
trochu usmerňovať v tom, aby ich filmy boli kompaktné, 
komunikovali s divákom, mali čitateľný zámer a vyjadrenie, 
hoci môže byť interpretované rôzne.

Aké sledujete v tomto odbore celosvetové trendy?

Robí sa všetko a čokoľvek – to sa týka obsahu aj formy. 
V súčasnosti sú veľmi populárne anidoky, animované filmy 
s prvkom dokumentu. Venujeme sa im aj na našej katedre, 
napríklad filmy Nory Štrbovej alebo Diany Van Cam Nguen 
sú veľmi úspešné na festivaloch. Takisto si všímam, že veľa 
krátkych animovaných filmov spája zámerná nejednoznačnosť 
posolstva, čo reflektuje dobu. Ale vždy, keď sa objaví silný, 
čitateľný film, ktorý napríklad naviac obsahuje aj humor, tak 
v tej záplave vnútorných pocitov skazy veľmi boduje.

Čo je podľa Vás predpokladom k tomu byť dobrým 
animátorom? Je tento odbor perspektívny? Vy sami ste 
absolvovali ateliér animovaného filmu na VŠUP/UPRUM. 
Čo by ste odkázali tým mladým ľuďom, ktorí práve štúdium 
animácie zvažujú?

Animácia bola, je a bude. Jej formy sa menia, má svoje prílivy 
a odlivy, objavujú sa nové techniky a potom sa zase vracajú tie 
staré...Celovečerné filmy, seriály, krátke filmy, experimenty, 
príbehové aj nenaratívne filmy, music videá, presahy do game 
designu – animácia je perspektívna stále. Animácia je odbor, 
ktorý vám dáva nekonečno možností vlastného vyjadrenia, 
droga na celý život. Takže si to dobre rozmyslite!



Materiály
https://asfk.sk/film/moja-afganska-rodina/
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