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Veľryba 

 
 
Originálny názov: The Whale 
 
Tvorcovia: 
Réžia:  Darren Aronofsky 
Scenár Samuel D. Hunter podľa vlastnej divadelnej hry 
Kamera:  Matthew Libatique 
Hudba:  Rob Simonsen 
Strih: Andrew Weisblum 
Hrajú: Brendan Fraser (Charlie), Sadie Sink (Ellie), Ty Simpkins (Thomas), 

Hong Chau (Liz), Samantha Morton (Mary), Sathya Sridharan (Dan, 
roznášač pizze), Jacey Sink (mladá Ellie) a ďalší 

Krajina pôvodu: USA 
Rok výroby: 2022 
Minutáž: 117 min. 
Jazyková verzia:  anglicky s českými titulkami 
Formát: DCP, MP4, 1:1,85 
Žáner: dráma 
Odporúčaná prístupnosť: MP 12 
Premiéra v SR:  16. 3. 2023 
Koniec monopolu:  02.01.2033 
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Krátky popis: Famózny comeback Brendana Frasera ako 270-kilového osamelého 
učiteľa, ktorý sa snaží obnoviť vzťah so svojou odcudzenou dospievajúcou dcérou. 
Oscar pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe. 

Synopsa: 

Charlie vedie online kurzy štylistiky na univerzite. Snaží sa svojich študentov naučiť písať 
jasne a presvedčivo. Len tak môžu svoje myšlienky efektívne predávať ďalším. Chce, aby 
boli úprimní a autentickí. On vidí svojich študentov vo svojom notebooku, ale oni jeho nie. 
Vyhovára sa na pokazenú kameru, ale v skutočnosti nechce, aby ho videli. Má totiž takmer 
tristo kíl, je osamelý a pod ťarchou vlastných tráum sa len zložito vyrovnáva s minulosťou. 
Uzavrel sa vo svojom byte a stresové situácie rieši prejedaním. Hoci jeho zdravotný stav je 
čoraz horší, odmieta ísť do nemocnice a spolieha sa len na svoju kamarátku Liz, ktorá je 
ošetrovateľkou v nemocnici. Liz neustále v sebe rieši spor medzi jej povinnosťou 
rešpektovať želania priateľa a jej túžbou udržať ho nažive. 
Napriek svojmu psychickému a fyzickému stavu však okolo seba naďalej šíri nákazlivý 
optimizmus a v ľuďoch vidí len dobro. A snaží sa nájsť cestu späť k svojej dospievajúcej 
dcére Ellie, ktorú spolu s jej matkou pred ôsmimi rokmi opustil. 
Darren Aronofsky (Requiem za sen, Čierna labuť) natočil hlboko ľudskú snímku o prijatí 
seba samého, ktorá je pre Brendana Frasera famóznym comebackom. 
 
Vybrané ocenenia: 
2023: cena pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe (Brendan Fraser) a za najlepšie masky 
a účesy (Adrien Morot, Judy Chin, Annemarie Bradley-Sherron) a nominácia v kategórii 
najlepší najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe (Hong Chau) – 95. ceny Americkej akadémie 
filmových umení a vied (Oscar); nominácia v kategórii najlepší herec v hranom filme – dráme 
(Brendan Fraser) – Zlatý glóbus; nominácie v kategóriách najlepší adaptovaný scenár 
(Samuel D. Hunter), najlepší herec v hlavnej úlohe (Brendan Fraser), najlepšia herečka vo 
vedľajšej úlohe (Hong Chau), najlepšie masky a účesy (Adrien Morot, Judy Chin, Annemarie 
Bradley-Sherron) – ceny BAFTA. 

Biografia režiséra:  

Darren Aronofsky (12. 2. 1969, Brooklyn, New York, USA – študoval na Harvarde najprv 
antropológiu a potom réžiu hraného a animovaného filmu. Jeho absolventský film 
Supermarket Sweep (1990) bol nominovaný na študentského Oscara. Postgraduálne 
študoval réžiu na Americkom filmovom inštitúte, kde nakrútil krátku hranú komédiu Fortune 
Cookie (1991, Šťastíčko) a drámu Protozoa (1993). Jeho celovečerný debut, čiernobiely sci-
fi triler Pi (Pí; 1997) získal Cenu za réžiu na festivale Sundance. Nasledovali Rekviem za 
sen (2000) o tom, kam až sa môžu dostať ľudia v snahe dosiahnuť svoje sny, a prvý 
Aronofského hollywoodsky film – sci-fi romanca Fontána (Fountain, 2006). Za Wrestlera 
(The Wrestler, 2008) – s hviezdnym comebackom Mickeyho Rourka – získal v Benátkach 
Zlatého leva. Ďalším Aronofského filmom bola Čierna labuť (2010). Tento psychologický 
triler o baletke z New Yorku s Natalie Portman bol otváracím filmom na MFF v Benátkach 
a získal množstvo ocenení, medzi nimi päť nominácií na Oscara vrátane najlepšej réžie. 
Veľryba (2022) je jeho najnovším filmom a získal už niekoľko ocenení vrátane dvoch 
Oscarov. 
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Filmy – 1991: Supermarket Sweep – študentský film; Fortune Cookie (Šťastíčko) – 
študentský film; 1993: Protozoa – študentský film; 1994: No Time – krátometrážny film; 
1998: Pí (Pi); 2000: Requiem za sen (Requiem for a Dream); 2006: Fontána (The Fountain); 
2008: Wrestler (The Wrestler); 2010: Čierna labuť (Black Swan); 2014: Noe (Noah); 2017: 
Matka! (Mother!); 2022: Veľryba (The Whale); 2023: Adrift. 
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