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KELTSKÉ MÝTY EŠTE NIKDY NEBOLI TAKÉ KRÁSNE.  
PIESEŇ MORA PRICHÁDZA DO KÍN. 

Už zajtra do slovenských kín vstupuje 

animovaná rozprávka Pieseň mora, ktorá 

má na konte aj nomináciu na Oscara. 

Podmanivý svet keltských mýtov, ktorý 

mohli diváci vidieť v špeciálnej 

predpremiére už na MFF FEBIOFEST, 

prichádza v dvoch verziách – v pôvodnej 

verzii s titulkami a s českým dabingom. 

Ako prví ho v deň premiéry uvidia žiaci 

zo Základnej školy Medzilaborecká 

z Bratislavy.  

 

V Írsku žije na osamelom majáku otec s dcérou a synom. Život celej rodiny sa obráti hore nohami vo chvíli, keď 

malá dcérka Saoirse nájde čarovný kožuštek a zistí, že je poslednou z tuleních víl. Jedine ona totiž môže piesňou zachrániť 

všetky rozprávkové bytosti, ktoré premenila na kameň čarodejnica Macha. Ako dopadne tento príbeh, si môžete pozrieť už 

od zajtra v kinách po celom Slovensku, a to v pôvodnej verzii s titulkami alebo s českým dabingom, kde titulnú pieseň 

nahrala držiteľka Oscara Markéta Irglová.  

Režisér Tomm Moore získal v minulosti obdiv a svoju prvú nomináciu na Oscara s animovaným filmom Brendan 

a tajomstvo Kellsu, druhú mu vyniesla práve Pieseň mora. Obe rozprávky sa venujú keltskej mytológii a sú robené klasickou 

kreslenou animačnou technikou. Základom pre film sú teda ručne vytvorené kresby postáv a prostredia, ktoré sa následne, 

okienko po okienku, animujú v počítači. Svet keltských mýtov uvidíte vďaka tomu na plátne v jeho najkrajšej podobe.  

Asociácia slovenských filmových klubov sa rozhodla, že ako prvé si film v čase premiéry zaslúžia vidieť najmä deti. 

Preto ho, ako prvým, hneď ráno premietne žiakom zo Základnej školy Medzilaborecká v Bratislave. „Žiaci tejto školy sa 

pravidelne a vo veľkých počtoch zúčastňujú na všetkých našich vzdelávacích projektoch. Ponúknuť im možnosť zdarma a 

ako prvým na Slovensku vidieť v kine Pieseň mora je naše poďakovanie za ich podporu. Film je silný nie len obsahovo, ale 

aj vizuálne, čo žiaci z našich Filmových kabinetov isto ocenia. Vďaka účasti na tomto workshope už vedia, ako animačné 

techniky fungujú a film už viac pre nich nie je len zábavou, ale aj príkladom toho, čo sme ich naučili,“ hovorí Martina 

Mlichová z ASFK, ktorá Filmový kabinet deťom koordinuje už od jeho začiatku. Na ňom prostredníctvom pútavej prednášky, 

animačných pomôcok a premietania krátkych animovaných filmov vysvetľujú odborníci deťom tvorbu a fungovanie animácie. 

Projekt sa stretol s veľkým úspechom a na jeseň vstúpi aj do regiónov. Pieseň mora je skvelou ukážkou tradičnej animácie 

a vďaka silnej téme materinskej a súrodeneckej lásky ponúka aj možnosť ďalšej práce s rozprávkou pre školy. K tomu 

ASFK pripravila aj špeciálny metodický materiál. Okrem toho dostane každý detský divák k svojmu lístku aj pexeso 

s obrázkami z filmu. 

Informácie o filme PIESEŇ MORA 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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