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MLADÁ OSAMELÁ UPÍRKA V NAŠICH KINÁCH  
Po ochutnávke na MFF FEBIOFEST sa film Sama nocou tmou iránskej režisérky Any Lily Amirpour 

dostáva aj do oficiálnej kinodistribúcie. Vizuálne a hudobne výrazný čiernobiely film o Dievčati, ktoré sa 

túla fiktívnym iránskym mestom prináša do kín Asociácia slovenských filmových klubov a zaujme nie len 

filmových ,ale aj hudobných, fajnšmekrov. 

 

Domov dílerov, pasákov a prostitútok – také je fiktívne iránske Skazené mesto, kde sa po nociach túla mladá 

osamelá upírka, ktorú poznáme len ako Dievča. Poriadok v tomto meste si nastavuje podľa vlastných zákonov. 

Jej osamelá a smutná rutina sa mení, keď stretne perzského Jamesa Deana. Ten je posledným obyvateľom tohto 

miesta, ktorý si uvedomuje rozdiel medzi dobrom a zlom. Vizuálne výrazný celovečerný debut iránskej režisérky 

Any Lily Amirpour vznikol v americkej produkcii a vyniká pôsobivou ponurou atmosférou, svojráznym humorom a 

premyslenými odkazmi na symboly západnej popkultúry.  Hovorí sa o ňom ako o prvom iránskom upírskom 

westerne a odráža režisérkinu záľubu v brakových žánroch. Výsledkom je šikovný a ťažko zaraditeľný žánrový 

mix, ktorý v sebe nezaprie inšpiráciu hororovými filmami, westernom, komiksom a iránskou novou vlnou. 

Atmosféru dopĺňa skvelý soundtrack, na ktorom si režisérka, ktorá je aj hudobníčkou, dala obzvlášť záležať. 

Uvedenie filmu prebehlo na festivale Sundance v roku 2014 a medzi výkonnými producentmi figuruje aj americký 

herec Elijah Wood.  Odprezentoval sa na festivaloch po celom svete a na svojom konte má napríklad cenu Objav 

roka pre Anu Lily Amirpour z filmového festivalu Deauville či Zvláštne uznanie z MFF Havaj.  Sama nocou tmou 

ponúka unikátny zážitok. Sama režisérka o filme hovorí: „ Je to ako keby spolu Sergio Leone a David Lynch mali 

malého iránskeho rockera a opatrovať im ho prišiel Nosferatu.“ Z jasných dôvodov nemohla nakrúcať v Iráne, ale 

ani to ju nezastavilo a Skazené mesto našla v kalifornskej púšti. „Vytvorila som si svoj vlastný vesmír, v ktorom 

platili moje vlastné pravidlá,“ dodáva.  

 
Film sa dostáva do kín a filmových klubov od 9. apríla. 

 
Informácie o filme SAMA NOCOU TMOU a distribučný list nájdete na www.asfk.sk / Foto, trailer, plagát a ďalšie 
materiály na stiahnutie na http://www.asfk.sk.capsa.cz/. Heslo a login Vám na vyžiadanie pošleme e-mailom. 
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