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MUSTANG (FR/Nem./Turecko) 
Metodická príručka k didaktickej časti filmu 
 

 
 
 
Premiéra v SR: 22. september 2016 (Projekt 100), Koniec monopolu: 1. september 2025, 
Krajina pôvodu: Francúzsko / Nemecko / Turecko, Rok výroby: 2015, Odporučená 
prístupnosť: MP 12, Formát: DCP, DVD, blu-ray, Jaz. verzia: turecky s českými titulkami (DVD, 
blu-ray) turecky so slovenskými titulkami (DCP), Minutáž: 94 min. 
Žáner: dráma 
Réžia:  Deniz Gamze Ergüven │ Scenár:  Deniz Gamze Ergüven, Alice Winocour │ Kamera: 
David Chizallet, Ersin Gök │ Hrajú: Güneş Nezihe Şensoy, Elit Iscan, Doğa Zeynep Doğuşlu, 
Tugba Sunguroglu, Iladya Akdogan, Nihal G. Koldas, Ayberk Pekcan a ďalší. 
 
Vybrané ocenenia: MFF Cannes – Cena Label Europa Cinemas; Cena LUX Európskeho 
parlamentu; Európske filmové ceny – Európsky objav roku; Oscar – nominácia v kategórii najlepší 
cudzojazyčný film; Zlatý glóbus – nominácia v kategórii najlepší cudzojazyčný film; César – 
najlepší debut, pôvodný scenár, hudba a strih; Ceny Goya – najlepší európsky film 
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O filme  
 
Film Mustang režisérky Deniz Gamze Ergüven ma premiéru na festivale v Cannes. Odvtedy 
nazbieral už veľa ocenení a nominácií, porota FIPRESCI film ocenila ako Objav roku, v Španielsku 
bol film vyhlásený za európsky film roka, zvíťazil na udeľovaní cien LUX a vo Francúzsku bol 
deväťkrát nominovaný na cenu Cézar (získal štyri ceny). Tieto ocenenia svedčia o tom, že téma 
filmu zarezonovala u divákov aj porotcov a že vlastne rezonuje v celom západnom svete. Právo na 
sebaurčenie ženy v moslimskom svete sa stáva dôležitou témou pre celú Európu. 
 
Samotný názov filmu symbolizuje neskrotnú povahu piatich dospievajúcich sestier v dedinke na 
severe Turecka, ktoré túžia žiť slobodne a podľa vlastných pravidiel. Rozhodnú sa  prekonávať 
prekážky, ktoré im bránia v rozlete. Sestry žijú v jednej domácnosti s babičkou a strýkom po tom, 
čo im tragicky zahynuli rodičia a majú medzi sebou silný, citovo prepojený vzťah. Príbeh sa začína 
odvíjať od nevinnej hry dievčat so spolužiakmi na brehu mora v posledný školský deň pred 
prázdninami....Tradične zmýšľajúca babička a strýko povýšia hru na nemorálny škandál a rodinný 
dom sa pre dievčatá stáva väzením, v ktorom sú izolované od okolitého sveta, od moderných 
výdobytkov, od priateľov...Každodenný život sa zúži do optiky tradičnej úlohy moslimskej ženy: 
školu nahradia kurzy varenia a šitia, dievčatá musia nosiť tuniky a príbuzní im dohadujú vopred 
svadbu s chlapcami z tradičných rodín... 
 
Režisérka túto ťažkú tému divákovi približuje odľahčenou a vďaka dievčatám aj pôvabnou formou, 
v ktorej ale neskrýva to, akými predsudkami je zviazaná krajina, ktorá sa uchádza o členstvo 
v Európskej únii. Film určený pre západný, liberálny svet, pracuje s témou ľahko a to aj vďaka 
režisérke, ktorá z Turecka pochádza, ale pohybuje sa viac v západnom svete. V žiadnom prípade 
citovo nevydiera a ani nie je v zajatí prílišnej doslovnosti. Funguje ako nadčasový, univerzálne 
platný príbeh o hľadaní vlastnej identity, ženskej emancipáii a túžbe po slobodnom rozhodnutí 
o svojom živote.... 
 
Film je vynikajúcou ukážkou a témou na zamyslenie a pre európsku stredoškolskú mládež. 
Konfrontovať svoj život so životom hlavných hrdiniek a zamyslieť sa nad možnosťami, ktoré 
ponúka naša liberálna spoločnosť. Práve preto ASFK zaradila film do svojho výchovno-
vzdelávacieho projektu FILMY PRE ŠKOLY, ktorý funguje na Slovensku už niekoľko rokov. ASFK 
vyčlenila zo svojej klubotéky viac než 40 filmov vhodných na školské projekcie. Filmy podľa obsahu 
rozčlenila do kategórií, v ktorých rezonujú aktuálne spoločenské témy. Študenti sa nimi môžu 
zaoberať na rôznych hodinách v rámci rozvrhu, napr. slovenský jazyk, história, náuka 
o spoločnosti, etika, psychológia, geografia atď. Zoznam filmov je každoročne dopĺňaný o novinky 
z ozvien domácich a svetových festivalov. Zmysel práce s filmom tkvie v čoraz viac absentujúcom 
vzťahu detí a rodičov.  
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Režisér 
 
 Deniz Gamze Ergüven (1978) 
Narodila sa v Ankare, ale vyrastala vo veľmi kozmopolitom 
prostredí medzi Francúzskom, Tureckom a USA. Ako 
milovníčka kinematografie po štúdiu literatúry a africkej histórie v 
Johannesburgu vyštudovala réžiu na La Fémis v Paríži. Jej 
záverečná práca, krátky film Bir Damla Su bol uvedený na 
festivale Cinéfondation a vyhral cenu Leopards of Tomorrow na 
festivale v Locarne. Devätnásťminútový film, ktorý začína 

obrazom zahalenej ženy vyfukujúcej žuvačkovú bublinu, rozpráva príbeh mladej tureckej ženy 
(stvárnila ju sama režisérka), ktorá sa búri proti patriarchálnym sklonom a autoritárstvu mužov vo 
svojej komunite. Po skončení štúdia na La Fémis vytvorila projekt debutového celovečerného filmu, 
odohrávajúceho sa v Los Angeles behom nepokojov v roku 1992. Projekt nazvaný Kings bol 
vybraný Screenwriters Lab festivalu v Sundance, Deniz Gamze Ergüven sa však rozhodla najprv 
nakrútiť snímku Mustang, na ktorej scenáristicky spolupracovala s Alice Winocour v roku 2012. 
Mustang je príbehom emancipácie a silnou ženskou výpoveďou o súčasnom Turecku. Režisérka 
film natočila v okolí dediny Inebol v severnom Turecku, 600 km od Istanbulu. 
 
 

Základné inštrukcie pri práci s filmom 
 
Cieľom aktivít je porozumieť, resp. vysvetliť si postoje a vlastné názory študentov k 
životným situáciám piatich sestier vo  filme Mustang:  
 

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 
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Aktivity 
 

• Dajte žiakom po filme 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 
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): 
 
Aké emócie ste cítili pri sledovaní filmu? 
(Radosť? Hnev? Obdiv? Súcit? Smútok? Zmätok?) 
 
Čo sa vám na filme páčilo najviac? Čo najmenej? 
(Má film aj pozitívne momenty? Ktoré? Prečo? Naopak, čktoré momenty sa vám na filme 
nepáčili? Prečo?) 
 
Aký je váš názor na dodržiavanie tradícií v rodine? 
(Čo sú tradície? Tradícia: v sociológii a podobne: súhrn zvykov, pravidiel a podobne 
zdedený z generácie na generáciu. Poznáte dodržiavanie iných tradícií v ďalších 
krajinách? Porozprávajte o nich....) 
 
Čo pre vás znamená slovo „sloboda“? 
(Sloboda je neprítomnosť donucovania: nemusenie robiť to, čo sa nechce, z čoho však 
nevyplýva smieť robiť, čo sa chce; preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle. 
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Sloboda je jedna zo základných spoločenských hodnôt. Nezávislosť, samostatnosť. Opak 
slova sloboda: otroctvo, režim, trest, závislosť. 
Čo pre vás znamená sloboda?) 
 
Definujte slovo RODINA. Čo pre vás znamená? 
(Rodina je biosociálna skupina tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom. Je malou 
sociálnou skupinou , tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným 
príbuzenstvom alebo adopciou. Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, 
každý člen rodiny plní určitú sociálnu úlohu. Rodina má reprodukčnú, výchovnú, 
ekonomickú prípadne výrobnú, ochrannú a emocionálnu funkciu.) 
 
Reaguje „rodina“ a vzťahy v nej na vonkajšie podmienky, v ktorých musí existovať? 
(Rodina ako prostredie, s ktorým sme najviac spätí, nás výrazne ovplyvňuje a my 
ovplyvňujeme ju. Vytvára vlastné kultúrne prostredie, ktoré formuje osobnosť detí. Ale je aj 
obrazom doby a jej politických, sociálnych, ekonomických, kultúrnych, ekologických 
a iných podmienok a zásad. Rodine záleží na tom, aby správne plnila úlohy v oblasti 
socializácie svojich členov. Rodina odovzdáva kultúrne dedičstvo nasledujúcim 
pokoleniam. Rodina zaisťuje rovnováhu medzi emocionálnymi potrebami svojich členov.) 
 
Ako fungujú vzťahy vo vašej rodine?  
(V akom postavení ste vo vašej rodine? Ste spokojní so svojím postavením vo vašej 
rodine? Je u vás v rodine zachovaná klasická hierarchia? Kto všetko tvorí vašu rodinu? 
Túžite si založiť rodinu v budúcnosti? ) 
 
Čo pre vás znamená slovo „sloboda“? 
(Sloboda je neprítomnosť donucovania: nemusenie robiť to, čo sa nechce, z čoho však 
nevyplýva smieť robiť, čo sa chce; preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle. 
Sloboda je jedna zo základných spoločenských hodnôt. Nezávislosť, samostatnosť. Opak 
slova sloboda: otroctvo, režim, trest, závislosť. 
Čo pre vás znamená sloboda?) 
 
Čo podľa vás znamená slovo „výchova“? 
(Výchova alebo edukácia je súčasť výchovnej skutočnosti, činnosť smerujúca k získaniu a 
zdokonaleniu schopností a vlastností človeka. Výchova je pôsobenie na procesy ľudského 
učenia a socializácie s cieľom premeny človeka po všetkých stránkach - telesnej, duševnej 
aj duchovnej; s cieľom pretvoriť človeka z bytosti spoločenskej na bytosť kultúrnu.  
Výchova je sprostredkovanie schopností, zručností a postojov, ktoré jestvujú v danej 
spoločnosti a ktoré sa pre jej trvanie a ďalší rozvoj pokladajú za dôležité odovzdať ďalším 
generáciám.Rôzne koncepcie výchovy boli ovplyvnené sociokultúrnymi podmienkami, 
odlišnými koncepciami chápania človeka, akcentáciou jednotlivých stránok výchovného 
procesu. 
Typy výchovy: 
Demokratická, harmonická výchova: vyznačuje sa prvkami demokracie, pochopenia. 
Existujú isté pravidlá hry a deti primerane kontrolujú. Od detí sa vyžaduje správanie na 
intelektuálnej a sociálnej úrovni, zodpovedajúcej ich veku a schopnostiam. Žiada sa od 
detí vyjadrenie názoru na prijatie určitého rodinného rozhodnutia.  
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Autoritárska výchova: vyznačuje sa pevnosťou rozhodnutí rodičov, príkazmi. Rodičia sú 
nároční, kontrolujú a presadzujú svoju moc bez ohľadu na zrelosť dieťaťa, bez 
starostlivosti o obojstrannú komunikáciu.  
Zhovievavá /liberálna/ výchova: vyznačuje sa benevolenciou rodičov, ktorí kladú málo 
požiadaviek, deti majú bezstarostný život, chýba im kontrola a sociálna zodpovednosť. 
Zanedbávajúca výchova: nedbalosť rodičov o deti. Rodičia sa zaoberajú vlastnými 
aktivitami a nie tým, s kým sa ich deti stretávajú a ako trávia voľný čas a pod.  
Nadmerne ochranná výchova: “opičia láska”. Predstavuje nadmernú starostlivosť rodiča 
o dieťa – robí všetko “len pre jeho dobro”. Prianie dieťaťa mu je často rozkazom. 
Disharmonická výchova: vyznačuje sa rozporuplnosťou. Rodičovské reakcie sú riadené 
momentálnymi popudmi a náladami. Neexistujú jednotné kritériá výchovy. Niekedy 
tolerované správanie je inokedy trestané. 
Merkantilná výchova: neodôvodnené odmeňovanie dieťaťa 
 
 
 

Možné témy na ďalšiu diskusiu 
 
● Porozprávajte o svojej rodine (čo sa vám páči, čo nepáči?)  
● Čo pre vás znamená priateľstvo? 
● Kto alebo čo je vo vašom živote najcennejšie? 
● Stojí za to žiť? 
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