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LORE / Nemecko/Austrália/Veľká Británia, 2012 
Metodická príručka k didaktickej časti filmu 

 

 
 
Lore (Lore) / Nemecko / Austrália /Veľká Británia, 2012, far., 109 min  / Premiéra SR: 12.09.2013 / 
Monopol: do 10.04.2021 /  Réžia: Cate Shortland / Scenár: Cate Shortland, Robin Mukherjee  
Kamera: Adam Arkapaw / Strih: Veronika Jenet / Hudba: Max Richter  / Hrajú: Saskia Rosendahl, Kai 
Malina, Nele Trebs, Ursina Lardi, Hans-Jochen Wagner, Mika  Seidel, André Frid , Eva-Maria Hagen 
a ďalší. 
OCENENIA: Divácka cena Prix du public UBS  na festivale v Locarne 2012 / Cena za najlepší film, 
najlepšiu herečku (Saskia Rosendahl), najlepšiu kameru a hudbu na Medzinárodnom filmovom festivale 
v Stockholme 2012 / Cena za najlepší hraný film Hessian Film Award 2012 / Cena pre najlepšiu „novú 
režisérku“ na Medzinárodnom festivale vo Valladolide 2012 / Cena kritiky na festivale v Hamburgu 2012 
/ Cena za filmovú hudbu na Bavorskom festivale 2012 / Cena za najlepšiu mladú herečku (Saskia 
Rosendahl) na AACTA Award 

O filme 

Film Lore je dlho očakávaným druhým celovečerným filmom austrálskej režisérky Cate Shortland. Je 
adaptáciou románu Rachel Seiffert The Dark Room. Film sa zameriava na udalosti na konci druhej 
svetovej vojny a sleduje rodinu pacháteľov holokaustu.  
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V juhozápadnom Nemecku sú v priebehu posledných dní vojny spojeneckými silami zatknutí rodičia 
hlavných hrdinov – otec, dôstojník SS a matka –  obaja oddaní nacisti. Pätica súrodencov, z ktorých 
najstarší boli vychovávaní v duchu Hitlerjugend sa musí o seba postarať. Sú vyhnaní z rodného domu a 
okolie im ostro dáva najavo  nepriateľstvo. Pešo sa vydajú na 900 kilometrov dlhú cestu naprieč vojnou 
zničenou krajinou ku starej mame do Hamburgu. Najstaršia dcéra Lore (Saskia Rosendahl) je 
okolnosťami donútená prevziať zodpovednosť za rodičov a ako sprievodca sa postarať o svojich 
súrodencov. Deti sa vydávajú na strastiplnú cestu vojnou poznačenou krajinou, spoznávajú ľudí, ktorých 
poznačila vojna, prizerajú sa jej dôsledkom. Dostávajú sa do konfrontácie s realitou a na vlastnej koži 
prežívajú dôsledky toho, čomu verili ich rodičia a v duchu čoho boli vychovávané. Počas svojej cesty sa 
stretnú s Thomasom, mladým Židom, ktorý im pomáha zvládnuť všetky neľahké situácie. Thomas sa 
stáva pomocníkom, ochrancom,  sprievodcom a akousi spásou celého torza rodiny. Lore prežíva 
vnútorný zápas vo vzťahu k Thomasovi, ktorý predstavuje všetko to, čím jej rodičia pohŕdali a to, čo 
najviac nenávideli. Je nútená predčasne dospieť, aby sa postarala o mladších súrodencov, no zároveň 
zostáva vo svojom vnútri stále ešte zmäteným dieťaťom... 

Pre film je príznačné prelínanie motívov bolestného, náhleho dospievania so strastiplnou sociálnou 
situáciou v povojnovom Nemecku. Snímka prináša pútavý a emotívny pohľad na toto obdobie a aj keď 
je už možno pre mladých divákov táto téma menej atraktívna, Lore prináša novú perspektívu: 
nepoučuje, nepredkladá historické fakty, nenesie stopy agitácie, ani pátosu. Režisérka rozpráva svoj 
príbeh tak, akoby išlo o svojráznu „road movie“. Fakt, že príbeh rozpráva dospievajúca Lore robí film 
zrozumiteľným a príťažlivým aj pre jej dnešných vrstovníkov. Oveľa viac ako typická vojnová dráma je 
Lore príbehom tínedžerky, ktorej sa v krátkom slede udalostí zrúti svet a ona sa musí vyrovnať s novou, 
veľmi bolestnou realitou.  

Film Lore ide cestou atmosférickej, temnej snímky, rozpráva  predovšetkým na úrovni emócií hlavnej 
hrdinky a skvele komponuje sociálne videnie jednotlivca s pozadím sociálno-historickej krajiny 
povojnového Nemecka. Lore je rafinovanou ilustráciou toho, ako osudovo môže byť jedna generácia 
ovplyvnená činnosťou alebo nečinnosťou tej predchádzajúcej. 

Režisérka spolu s talentovanými hercami, v čele s debutujúcou Saskiou Rosendahl,  zaistila filmu 
plynúcu prirodzenosť vychádzajúcu z faktu, že väčšina strohého deja sa odohráva v lesoch, na lúkach 
a v rozpadnutých domoch bez dvier a okien, teda bez bariér, ktoré by mohli Lore izolovať od drsnej 
reality. Cate Shortland skombinovala lyriku so surovosťou a krehkosť psychiky s drsnosťou fyzických 
prejavov. Tým vytvorila presvedčivý portrét človeka, ktorý je nútený náhle dospieť.  

Režisérka  
 
Austrálska spisovateľka a filmová a televízna režisérka Cate Shortland sa narodila v roku 1968 v 
Temore, New South Wales. Vyštudovala Australian Film, Television and Radio School s vyznamenaním 
a ocenením The Southern Star Award pre najsľubnejšieho študenta školy. Jej krátke filmy získali mnoho 
ocenení: Strap on Olympia (1995); Pentuphouse (1998); Flower Girl (2000); Joy (2000). Režírovala 
niekoľko dielov televízneho seriálu The secret Life of Us. V roku 2004 debutovala celovečerným filmom 
Somersault, ktorý v tom istom roku súťažil v sekcii  Un Certain Regard MFF Cannes.    
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Základné inštrukcie pri práci s filmom 
 
Cieľom aktivít je porozumieť, resp. vysvetliť si postoje a vlastné názory študentov k životným 
situáciám hlavnej postavy Lore 
 

1. Vytvorenie bezpečnej atmosféry pre študentov, kde môžu vyjadrovať svoje postoje a vlastné 
názory bez kritiky zo strany autority (vedúceho skupiny), vyhnite sa hodnoteniu prejavov emócii 
študentov.  
 

2. Akceptácia všetkých názorov bez hodnotenia (skupina vie korigovať aj názory, ktoré nemusia 
korešpondovať s témou a zdajú sa byť nepatričné). 
 

3. V ideálnom prípade pracujte len s jednou triedou, skupinou ( homogenita zaručuje lepšiu 
dôveru, ale aj slobodu vo vyjadrovaní  názorov). 
 

4. V ideálnom prípade seďte v kruhu, sedenie bez bariér zlepšuje komunikáciu, oslobodzuje. 
 

5. Vytvorte si dostatočný čas na zvládnutie aktivít,  neprerušujte komunikáciu v strede, či počas 
tém. 
 

6. Ak sa vyskytne téma, ktorá vyvolá diskusiu, umožnite,  aby sa téma dokončila, aj na úkor 
ďalších možných aktivít. 
 

7. Vnímajte,  čo študenti považujú za najdôležitejšie vo filme. 
 

Aktivity 
 

 Dajte žiakom po filme aspoň krátku prestávku, celý čas totiž sedeli. Na úvod na 
rozhýbanie odporúčame  aktivitu „Výmena miest“.  
Z kruhu odoberte jednu stoličku a položte otázku (optimálne k filmu, napr. „Komu sa film 
páčil/nepáčil?“, nehľadajte odpoveď). Kto má na danú aktivitu odpoveď áno, postaví sa a hľadá 
si ďalšie voľné miesto. V strede kruhu zostane študent, ktorý opäť položí otázku. Zahrajte si 
niekoľko kôl. Cieľom  aktivity je trochu sa rozhýbať a zároveň hra umožní a napomôže, že vedľa 
seba nebudú sedieť študenti, ktorí sú kamaráti a ich príspevky do diskusie by mohli ostať len 
pre ucho kamaráta. 
 

 V nasledujúcej aktivite vyzývajte študentov, aby voľne asociovali k filmu, ktorý videli.  
To znamená, aby slobodne hovorili o všetkom, čo v nich film vyvoláva. Tieto slová zapisujte na 
tabuľu (flipchart). Výroky nijako nekomentujte, len ich zapisujte. Získate prehľad všetkého, čo 
študentov zaujalo a oslovilo. 
 

 V tejto aktivite môžete postupne prejsť všetky asociované slová z predchádzajúcej 
aktivity.  
Dajte priestor všetkým, ktorí majú vlastný názor a chcú ho vyjadriť. Opäť nehodnoťte, táto 
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aktivita pomôže k hlbšiemu vcíteniu sa do pocitov a názorov študentov. 
 

 V aktivite budete formulovať otázky pre celú triedu  
(Je možné, že niektoré, resp. podobné sa už objavili vo voľných asociáciách, ale „opakovanie je 
matkou múdrosti“, takže by to nemuselo byť na škodu)  

 
Aká bola podľa vás Lore dcéra? 
(Dobrá/zlá?, bola v závese udalostí, tak ako všetky deti vo všetkých vojnových konfliktoch?). 
 
Aké bolo prostredie, v ktorom vyrastala, ako ju ovplyvnilo? 

            (Otec príslušník SS, matka fanatička, obdivovateľka Hitlera - s podobnou postavou sa    
             stretávame aj na konci filmu). 
 
            Ako vplýva vojna na rodiny?  
            (Nemecké, židovské, ostatné, ktoré konflikt zasiahne). 
 
             Holokaust. Čo je to?  
            (Pocit viny, obrátenie v opak, antisemitizmus).  
 
            Antisemitizmus, objavil sa vo filme?  
           (Fanatizmus, vnucovanie, podsúvanie  pocitov a ich bezvýhradné prijatie).  

Ďalšie možné témy na diskusiu 

● Aké udalosti a v ktorom období boli vo filme vyobrazené?  
(2 sv. vojna, jej možný opis, kto s kým a prečo bojoval, ako sa vojna skončila, tragédia celej Európy)   

● Ktoré situácie ovplyvnili život Lorinej rodiny?  
(Otec príslušník jednotiek SS, matka pravdepodobne fanatická obdivovateľka Adolfa Hitlera, ich 
následné zajatie a poprava, výchova k absolútnej poslušnosti, manipulácia). 

●  Aké bolo stretnutie Lore s Thomasom, ako ho prežívala Lora a ako Thomas?  
(Thomas pomohol Lore, Lora zistila, že Thomas je Žid a najprv nebola schopná sa preniesť cez tento 
fakt, možná diskusia o manipulácii, fanatizme, antisemitizme, rasizme, o neiracionálnom jadre nenávisti 
k neznámemu, xenofóbii).  
 
● Ako asi pokračoval Lorin život, ako asi žil ďalej Thomas?  
(A tu je priestor na ďalšie fantazírovanie v kontexte historických udalostí, vyrovnanie sa Nemcov s 2. 
svetovou vojnou a budovanie slobodnej spoločnosti). 

 
__________________________________________________________________________________ 
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