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V novom Disneyho pokračovaní je Mary Poppins späť, aby pomohla ďalšej generácii rodiny 

Banksovcov znova objaviť radosť a úžas, ktoré v ich živote po rodinnej tragédii chýbajú. 
 
 

 

Rozpovieme nový príbeh ~ 
 

Príbeh  je  zasadený  do Londýna  v  období  hospodárskej  krízy  (kedy  boli  knihy  pôvodne 

napísané). Michael Banks (Ben Whishaw), teraz už dospelý muž so svojou vlastnou rodinou, sa dočasne 

zamestnal  v   banke  Fidelity Fiduciary v  Londýne, v rovnakej  finančnej inštitúcii, ktorá  predtým 

zamestnávala jeho otca a ešte predtým starého otca. Žije so svojimi tromi deťmi, Annabel (Pixie 

Daviesová), Johnom (Nathanael Saleh) a Georgiem (Joel Dawson) na Cherry Tree Lane 17. Je to však 

zlé obdobie. Mesto sa zmieta vo „Veľkej kríze“, takže peňazí nie je nazvyš a s tým spojenému stresu sa 

nedá vyhnúť. Okrem toho sa rodina snaží vyrovnať s nedávnou smrťou Michaelovej manželky. 
 

Dom je  zanedbaný a  v  neustálom stave chaosu,  napriek úsiliu ich  neschopnej, ale  i tak 

dobroprajnej gazdinej Ellen (Julie Waltersová). Sestra Jane (Emily Mortimerová) vypomáha, keď môže, 

ale zdedila nadšenie svojej matky pre dobro a bojuje za práva robotníkov, čo ju naplno zamestnáva. 

Časy sú ťažké a strata matky visí nad hlavami rodiny ako ťažký čierny mrak. Deti na seba predčasne 

vezmú  zodpovednosti dospelých a vyrastú  až  prirýchlo, a v ich  živote  tak  chýba  detská  radosť 

a zvedavosť. 
 

Zatiaľ čo  Michaelov vzťah  s deťmi sa naďalej zhoršuje, až podozrivo príjemný a  zdanlivo 

nezištný bankár pán Wilkins (Colin Firth) začne konanie vo veci zabavenia domu Banksovcov, čím 

privádza už tak unaveného Michaela do ešte väčšieho zúfalstva. Našťastie sa karta začne obracať a 

Mary  Poppins (Emily Blunt), prakticky dokonalá pestúnka, ktorej jedinečné čarodejné schopnosti 

dokážu premeniť akúkoľvek bežnú úlohu na fantastické dobrodružstvo, opäť vstúpi do ich života, 

pričom nezostarla ani o jeden deň. Spojí sily so starým priateľom Jackom (Lin-Manuel Miranda), 

očarujúcim a večne optimistickým lampárom a spoločne vezmú Banksove deti na niekoľko 

neuveriteľných  dobrodružstiev  a predstavia ich bizarným postavičkám, ako sú napríklad  Maryina 

excentrická sesternica Topsy  (Meryl Streep). Tak  prinášajú život, lásku a smiech späť do  ich 

domova. 
 
 
 

Všetko je možné... Dokonca aj to nemožné ~ 
 

Spoločnosť Walt Disney Studios s filmármi v minulosti  spolupracovala na filmoch „Piráti Karibiku: 

V neznámych vodách“ v roku 2011  (s Robom Marshallom ako režisérom a Johnom DeLucom ako
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výkonným producentom) a v roku 2014 na „Čarovnom lese“ (s Marshallom ako režisérom a DeLucom, 

Marshallom a Marcom Plattom ako producentmi). Keďže sa chceli spojiť na ďalšom projekte, štúdio 

navrhlo pokračovanie jedného zo svojich najcennejších titulov „Mary Poppins“. Film vznikol podľa 

predlohy množstva materiálov, ktoré sa nachádzajú v siedmich ďalších knihách PL Traversovej. Klasiku 

z roku 1964 majú všetci traja filmári najradšej a čoskoro bolo jasné, že Marshall by ju mal režírovať. 
 

„Mary Poppins bol prvý film, ktorý som ako dieťa videl. Ukázal mi svet filmu a lásku k muzikálom, 

dobrodružstvu a fantázii,“ hovorí Marshall, nominovaný na Oscara  a Emmy  a víťaz  režisérskeho 

ocenenia DGA. „Bol som naozaj dojatý a poctený, keď ma z Disney požiadali, aby som preniesol na 

plátno ďalšie dobrodružstvá PL Traversovej. Vždy som sníval, že vymyslím pôvodný muzikál špeciálne 

pre film, a toto bola moje šanca vytvoriť poctu klasickým filmovým muzikálom mojej mladosti.“ 
 

Divadelný režisér a choreograf  Marshall, ktorý režíroval a robil choreografiu pre  úspešné filmové 

adaptácie akými sú „Chicago“, „Deväť“ a „Čarovný les“ vie, ako vytvoriť muzikál. Uvádza „Spievanie 

v daždi“, „Stretneme sa  v St. Louise“ a  „Kabaret“  ako niektoré zo svojich obľúbených filmových 

muzikálov a rozumie svetu filmu a Broadwayských muzikálov jedinečným a osobným spôsobom. 
 

„Rozpovedanie príbehu Mary Poppins má klasickú povahu. Vyžaduje si podstatu výroby klasického 

muzikálu, ale zároveň musí byť príbeh  súčasný, musí pôsobiť veľmi živo a že  sa rozvíja v tomto 

okamihu,“ vraví  producent Marc  Platt („La  La  Land“,  „Most  špiónov“, „Pomáda  naživo“), držiteľ 

dvojnásobnej nominácie na Oscara a držiteľ ocenenia Emmy. „Rob je majster v spájaní tohto všetkého. 

Je starostlivý v prístupe a vždy mieri k nebesám... Neuspokojí sa len tak s hocičím. Nájde čaro v každom 

obraze, v každej scéne, v každom hudobnom čísle.“ 
 

Platt pokračuje: „Ešte dôležitejšie je, že vďaka Robovi herci ožívajú. Prebúdza ich výkon k životu, 

pretože im dodáva sebavedomie a vytvára prostredie, v ktorom dokážu robiť svoju prácu najlepšie.“ 
 

Autorka PL Traversová prvýkrát svetu priamočiaru pestúnku predstavila v roku 1934 so svojou detskou 

knihou „Mary Poppins“ a počas nasledujúcich 50 rokov napísala sedem ďalších kníh s nespočetným 

množstvom magických dobrodružstiev s tajomnou pestúnkou (medzi inými „Mary  Poppins sa vracia“ 

, „Mary Poppins otvára dvere“, „Mary Poppins v parku“). Traversovej knihy sú napísané skôr ako séria 

krátkych opisov, na rozdiel od jedného pretrvávajúceho rozprávania a „Mary Poppins sa vracia" čerpá z 

bohatého materiálu v týchto ďalších knihách. 
 

„Bolo jasné, že ešte treba rozpovedať ďalšie príbehy,“ potvrdzuje Marshall, „a keď sme si prečítali 

všetky knihy uvedomili sme, že by sme to mohli poňať inak. A to tak, že zdôrazníme Traversovej 

opakujúcu sa tému, že keď dospejeme, stanú sa z nás sklamaní a cynickí ľudia a zabudneme, ako sa 

pozerať na život detskými očami.“ 
 

David Magee („Život Pi“, „Hľadanie Krajiny-nekrajiny“), dvakrát nominovaný na Cenu Akadémie, sa 

pridal k tímu, aby navrhol scenár a vytvoril úplne nový príbeh zasadený 24 rokov po prvom filme. Ten 

sa točí okolo Michaela a Jane, detí z „Mary Poppinsovej“, keď sú už dospelí. „Samotný film je o tom, 

ako sa dostať z veľmi ťažkej situácie a nájsť radosť a zázrak v temných časoch, a Mary Poppins je k 

tomu kľúčom,“ hovorí Marshall. 
 

Pokračuje: „Snažili sme sa zachovať základ Traversovej práce tým, že sme prijali klasickú podstatu a 

krásu kníh a pokračovali v odkaze krásnych svetov, ktoré vytvorila, pričom sme ju znovu predstavili 

úplne novým spôsobom s pôvodným príbehom a pôvodnou hudbou. Zároveň je tento príbeh čo 

najdostupnejší pre dnešných divákov, aby sa s ním mohli stotožniť všetky rodiny.“ 
 

Víťaz  ocenení GRAMMY   a  Tony,  Marc  Shaiman  („Hairspray“,  „South  Park“),  a  Scott  Wittman 

(„Hairspray“, „Smash“), víťaz  ocenenia Tony a trikrát nominovaný na cenu Emmy,  ktorí sú obaja
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fanúšikmi nezabudnuteľnej hudby z prvého filmu z pera Richarda M. Shermana a Roberta B. Shermana, 

bol nadšení, keď sa pripojili k tímu. Shaiman sa inšpiroval legendárnymi skladateľmi a vytvoril krásnu 

novú hudbu a spolu s Wittmanom napísali texty pre deväť úplne nových pôvodných piesní. 
 

„Marc  a  Scott sa na  tento projekt mimoriadne  hodia a  prinášajú melodické  skladby so skvelými 

slovnými hračkami a hlbokými textami,“ hovorí John DeLuca („Čarovný les“, „Chicago“), ktorý bol 

nominovaný na  Zlatý glóbus  a vyhral cenu  Emmy.  „Prišli s  excentrickými zábavnými piesňami a 

dojímavými baladami... Máte pocit, že ste vo sveteMary Poppinsovej, ale zároveň je to nové asvieže.“ 
 

DeLuca pokračuje: „Scenár je neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek muzikálu a Marc  a Scott boli 

skvelými spolupracovníkmi. Úzko spolupracovali s Davidom Mageeom as nami, takže scenár živí piesne 

a skladby živia scenár. Je neuveriteľne ťažké nájsť správnu rovnováhu, ale oni sú profesionáli, pretože 

to už toľkokrát robili a sú v tom skvelí." 
 

Aby sa z filmu stala skutočnosť, bolo nevyhnutné nájsť správnu herečku, ktorá by stelesnila ikonickú 

hlavnú postavu. Filmári chceli herečku, ktorá by kultovú úlohu Mary Poppins premenila na svoju 

vlastnú a na mysli mali jednu osobu: Emily Bluntovú. 
 

Herečka, ktorej práca okrem mnohých ďalších zahŕňa „Tiché miesto“ a „Dievča vo vlaku“, 

spolupracovala s Marshallom, DeLucom a Plattom na „Čarovnom lese". Cítila sa polichotená, že ju na 

túto úlohu zvažovali. „Bola som trochu  nervózna, pretože postava  z prvého filmu je tak  trochu 

zakotvená v pamäti ľudí,“ hovorí Blunt. „ Ako z nej spravím svoju vlastnú? Prijmú ma ľudia? Naozaj som 

sa do kníh ponorila, aby som našla svoju vlastnú verziu jej samej.“ 
 

Pokračuje: „Rob  Marshall  mi  postavu prišil naozaj  vzrušujúcim spôsobom. Mary  Poppins má 

tajomný majstrovský plán, pričom je márnivá a elegantná, ale aj zábavná. Predstavovala som si ju 

troška ostrejšiu, ale pamätala som si tenutešujúci pocit, ktorý vo mne ako vdieťati vyvolávala. Navyše 

zbožňujem, že dokáže len tak čarovne vzlietnuť a dať všetko do poriadku, a neberie si žiadne zásluhy 

za to, čo robí.“ 
 

„Emily vytvorila vlastnú verziu tejto postavy veľmi jedinečným a osobitým spôsobom, ktorý sa viac 

zameral na Mary  Poppins z kníh,“ hovorí Marshall. „Emily je  vtipná, láskavá, otvorená a má 

obrovské srdce. Je skvelá herečka, ktorá naozaj dokáže spievať a tancovať. Aká úžasná kombinácia!“ 
 

Nová postava v „Návrat Mary Poppins“ je Jack.   Očarujúci a pozitívny lampár je jeden z Maryiných 

starých priateľov a hrá ho rovnako očarujúci a optimistický Lin-Manuel Miranda. „Jedna z 

najzaujímavejších vecí bolo obsadenia Lin-Manuela,“ hovorí Marshall. „Prináša do filmu vzrušujúci, 

súčasný  svet. Každý  vie,  že  je  skvelý skladateľ  a  spisovateľ,  ale je  aj  skvelý herec,  úžasný 

spevák a tanečník s čistým srdcom, ktorý sa nájde veľmi zriedkavo. " 
 

Držiteľ Plutzerovej  ceny, cien Tony a Grammy, najviac známy vďaka úlohám z divadelných  dosiek 

(„Hamilton“, „Vo výšinách“) bol nadšený, že môže postavu preniesť na plátno. Po prečítaní scenára 

vedel, že projekt má potenciál byť naozaj mimoriadny. „Na tejto postave je niečo veľmi čarovné,“ vraví 

Miranda. „Jack sa stará o svetlá v Londýne, každý večer ich zapaľuje a ráno zhasína, takže prináša do 

Londýna svetlo. Ale taktiež sa s Mary Poppins vydáva na neuveriteľné dobrodružstvá a prináša svetlo 

všetkým naokolo, najmä deťom.“ 
 

V ďalších úlohách sa  predstavia: Ben  Whishaw („Spectre“, „Dánska  dievča“), Emily Mortimerová 

(„Hugo“, „Newsroom“), Julie Waltersová („Mamma Mia“, „Harry Potter“ filmy) Colin Firth („Kráľova 

reč“, „Kingsman: Tajná služba“) a Meryl Streep („Skrytá vojna“, „Čarovný les“).
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Produkcia mala taktiež tú česť privítať niekoľko Disney legiend: vynikajúcu Angelu Lansbury („Kráska 

a zviera“, „To je vražda, napísala“), ktorá hrá magickú Balónovú dámu, vzácnu postavu z kníh PL 

Traversovej; nestarnúceho Dicka Van Dykea („Chitty, Chitty Bang Bang“, „Diagnóza vražda“), ktorý hrá 

pána Dawesa juniora, predsedu banky na dôchodku, ktorú teraz riadi Firthova postava. 
 

Úroveň majstrovského spracovania „Návrat Mary Poppins“ je naozaj výnimočná. Veľa majú na svedomí 

ocenení umelci, s ktorými Marshall spolupracoval v minulosti. Zahŕňajú Oscarového víťaza Dione  

Beebeho, ACS,  ASC  („Gejša“,  „Čarovný  les“)  ako  hlavného kameramana;  dvojnásobného 

Oscarového víťaza Johna Myhrea („Chicago“, „Gejša“) ako vedúceho výpravy; Wyatta Smitha, ACE 

(„Tony Bennett: American Classic“) nominovaného na cenu Emmy ako vedúceho strihu; trojnásobnú 

víťazku Ceny Akadémie Sandy Powellovú („Mladá Victoria“, „Zamilovaný Shakespeare“, „Letec“) ako 

kostýmovú výtvarníčku; a Oscarového víťaza  Petera Swords Kinga („Pán prsteňov: Návrat  kráľa“, 

„Hviezdne vojny: Posledný Jedi“) ako umeleckého maskéra. 
 

K tomu všetkému niektorí z najšpičkovejších animátorov z Pixaru a Walt Disney Animation – veľa z nich 

sa vrátilo z dôchodku, aby sa zapojili – vytvorili animáciu. Marshall a jeho tím sa rozhodli, že využijú 

ručne  maľované techniky klasických Disneyoviek. „Všetci sme  boli neuveriteľne nadšení, že  toto 

jedinečné umenie opäť oživíme,“ hovorí Marshall. „To, že každý jeden obraz ručne nakreslili umelci 

z Disney či Pixaru, bol pre nás všetkých mimoriadny zážitok.“ 
 

Ľúbostný list do Londýna ~ 
 

Hlavná časť natáčania „Návrat Mary Poppins“ sa konala od februára do júna 2017 v Shepperton Studios 

a  na mieste niektorých z najobľúbenejších pamiatok mesta, vrátane Katedrály sv. Pavla, 

Buckinghamského paláca, Londýnskeho Toweru, Cowley Street, Queen Anne’s Gate, Royal Exchange, 

Cornhillu a King Charles Street. 
 

Lokality v Londýne, z ktorých si mnohé vyžadovali detailné úpravy, aby sa zamaskovali moderné časti 

alebo zmeny v pôvodnom vzhľade budov, starostlivo osvetlili a nasnímali tak, aby čo najlepšie zobrazili 

skutočnú krásu mesta. „Chceli sme natáčať na týchto miestach v Londýne, aby publikum naozaj cítilo, 

aké mesto je, “ hovorí producent John DeLuca. „Dokonca sme začali nad týmito miestami premýšľať, 

akoby ony sami boli postavami.“ 
 

„Film vnímam ako ľúbostný list Londýnu,“ hovorí Emily Blunt. „Som z Londýna a páči sa mi, že tak 

krásne zachytáva mesto.“ 
 

Exteriéry pomohli filmárom lepšie rozlišovať medzi svetmi reality a fantázie v príbehu. „Chceli sme 

vykresliť skutočný svet Londýna  z 30.  rokov 20.  storočia, aby  sme  ho mohli dať do kontrastu s 

jedinečným fantastickým svetom, ktorý vytvorila Mary Poppins,“ vysvetľuje režisér Rob Marshall. 
 

Vedúci výpravy John Myhre vykonal rozsiahly prieskum s cieľom zabezpečiť, aby Londýn, ktorí diváci 

uvidia na plátne bol autentický Londýn 30. rokov 20. storočia. Zároveň však ukázal obrovskú dávku 

kreativity a predstavivosti, keď navrhol rôzne prostredia postavené v nahrávacích štúdiách. „Johnova 

myseľ nás vzala na miesta, ktoré by sme si inak nikdy nevedeli predstaviť,“ hovorí DeLuca. 
 

Na stavbu a umiestnenie kulís pre Cherry Tree Lane, Topsyinho obchodu, veže Big Benu a interiéru 

domu Banskovcov sa použilo osem štúdií v Sheppertone. Kulisa Cherry Tree Lane v štúdiu H bola 

najväčšia a jej dokončenie trvalo 18 týždňov. 
 

Opustený park postavený v štúdiu A sa použil na natočenie častí jednej z najväčších piesní a tanečných 

vystúpení filmu, „Trip a Little Light Fantastic“. Jeho stavba trvala 26 týždňov. Zahŕňa päť poschodí, 

fontánu, most, skleník a viaceré rampy.
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„Táto  scéna  je  skutočnou  poctou  veľkým hudobným produkčným  číslam  zlatého veku,“ hovorí 

Bluntová. „Som to v podstate ja (Mary Poppins) a deti, ako s stratíme v hmle a lampári nám svietia na 

cestu domov, čo je nádherná metafora. Ale, samozrejme,cestou domov sa všetci roztancujeme!“ 
 

Nedá sa ísť inam, len nahor ~ 
 

Pred viac ako 80 rokmiautorka PL Traversová vytvorila svet, v ktorom sa v bežnom životediali zázraky 

a pre režiséra Roba Marshalaa je práve teraz ten správny čas na to, aby publikum znovu vstúpilo do 

tohto sveta. „Je zrejmé, že svet sa zmietav ťažkých časoch,“ vraví. Ľudia sa cítia neistí azraniteľní, takže 

je dôležité mať niečo, čo nás dokáže vymaniť z nášho každodenného života a pripomenie nám, že na 

svete stále existuje mágia a zázraky.“ 
 

Úplne nový pôvodný filmový muzikál „Návrat Mary Poppins“, evokuje kúzlo a ducha prvého filmu a 

súčasne prináša novú nádhernú hudbu a dobrodružstvá, vďaka čomu sa z neho stáva naozaj čarovný 

filmový zážitok. 
 

„Zábava, čary, optimizmus, nádej a nevinnosť, ktoré prináša Mary Poppins sú tie isté veci, ktoré 

hľadáme v dnešnom živote,“ hovorí producent Marc Platt. „Chceme sa povzbudiť, preniesť sa do iného 

sveta a zabaviť sa. Chceme sa dojať.  Chceme sa smiať a chceme plakať. A „Návrat Mary Poppins“ to 

všetko prináša.“ 
 

Film však nie je len pre deti...Podľaslov samotného Walta Disneyho je „pre dieťa v každom z 
nás.“ 

 
 
 
 

 
Film režíroval Rob Marshall podľa scenára Davida Mageeho a filmového námetu Mageeho, 

Roba Marshalla a Johna DeLuca, ktorý založili na príbehoch Mary Poppins od PL Traversovej. Vo 

filme  sa  predstavia  Emily  Blunt,  Lin-Manuel  Miranda,  Ben  Whishaw,  Emily Mortimerová,  Julie 

Waltersová, Pixie Daviesová, Nathanael Saleh, spolu s Joelom Dawsonom, Colinom  Firthom  a  

Meryl  Streep.  „Návrat Mary Poppins“  produkuje  Rob  Marshall, p.g.a. a Marc  Platt, p.g.a. spolu s 

Callumom McDougallom ako výkonným producentom. Filmovú hudbu  má na svedomí  Marc  

Shaiman,  pričom   film  obsahuje   všetky  nové   pôvodné  piesne  s hudbou  od Shaimana a  textami 

od  Scotta Wittmana a Shaimana. 
 
 
 
 

 
V SLOVENSKOM ZNENÍ ÚČINKOVALI: 

 

 

Karin Olasová ako MARY POPPINS, Ján Slezák ako JACK,   Darius  Koči ako MICHAEL 

BANKS,    Lenka Prokopová  ako JANE,      Alex Koniček ako JOHN,     Martina  Kapráliková ako 

ANNABEL,   Samuel Kennedy ako GEORGIE,   Miroslav Trnavský ako WILKINS / WOLF,    Eva 

Pavlíková ako TOPSY,   Marian Slovák ako MR. DAWES, JR.,     Judita Hasman ako ELLEN,  Jozef 

Švoňavský ako GOODING / BADGER,   Jakub Ružička ako FRYE / WEASEL,  Maja Velšicová ako 

PANI S BALÓNMI,    P. Makranský,   Jozef Benedik,    V. Jedľovský,   H. Geregová,   L. Vráblicová , 

I. Krempaský,   J. Kemka 
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