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Filmový svet štúdia Marvel sa rozrastá o film Ant-Man a Wasp, ktorý je novou 
kapitolou o super hrdinoch, ktorí sa dokážu zmenšovať. Po  udalostiach filmu Captain 
America: Občianska vojna musí Scott Lang čeliť následkom svojich rozhodnutí nielen ako 
super hrdina, ale aj ako otec. Sotva sa mu podarí nájsť rovnováhu medzi osobným 

životom a povinnosťami, ktoré má ako Ant-Man, objaví sa Hope van Dyneová a dr. Hank 
Pym s novou naliehavou misiou. Scott si musí znovu obliecť zmenšovací oblek, naučiť sa 

bojovať po boku Wasp a pomôcť odhaliť tajomstvá z minulosti. 

Do univerza Marvelu pribúda ďalší film, ktorý prekypuje dobrodružstvami malého-
veľkého hrdinu Ant-Mana, pričom toto pokračovanie je výnimočné práve tým, že je vyústením 
dvoch filmov – prvého filmu o Ant-Manovi a filmu Captain America: Občianska voja. Práve tento 

fakt znamená to, že si nový film nájde oveľa širšie publikum a zároveň dodáva filmu oveľa väčší 
rozmer. Prvý Ant-Man mal komornejší nádych, bol v podstate príbehom, ktorý predstavil 

nového hrdinu a nemal väčší presah do Marvelovského univerza. Účinkovanie hrdinu v príbehu 
Občianska vojna dodala nášmu hrdinovi iný rozmer.  Ant-Man po Občianskej vojne skončil kdesi 

vo väzení, jeho osud nie je pred druhým filmom celkom jednoznačný. Vieme, že ho Captain 
pravdepodobne oslobodil. Tieto dejové línie sa stávajú základom príbehu, ktorý je plný 
prekvapení.  

Snáď najzaujímavejším a najočakávanejším odhalením vo filme je predstavenie Wasp - 

ženského hrdinu a spojenca Ant-mana, ktorú stvárňuje už z prvého príbehu známa herečka 
Evangeline Lilly. Uvidíme tak Hope ako plno hodnotnú super hrdinku. Jej rozvíjajúci vzťah so 

Scottom Langom, s ktorým musí spolupracovať je jedným z ústredných motívov celého filmu. 
Samotný proces, ktorým títo dvaja prejdú je podľa slov režiséra Peytona Reeda  silne inšpirujúci. 

Obidve postavy aj Ant-Man aj Wasp majú svoje špecifické zručnosti  a spoločne majú potenciál 
byť nezastaviteľní. Dosiahnutie tohto cieľa však nebude jednoduché. Už v prvom filme sme 
videli, že Hope je veľmi múdra a zručná, no jej otec v strachu, že by o ňu mohol prísť zveril 
úlohu, ktorá niesla riziko Scottovi. V tomto príbehu je však z Hope ešte silnejšia žena, ako bola 

predtým. V skutočnosti nemá záujem o spoluprácu so Scottom, no po zvážení všetkých pre 
a proti budeme sledovať ako sa ich vzťah pomaly mení.  

Zaujímavosťou a veľmi podstatným faktom je, že Hope nie je prvou Wasp. Pred ňou si jej oblek 

obliekala Janet, exmanželka Dr. Hanka Pyma, a matka Hope, ktorá sa však stratila 
v subatomárnom svete. Práve tento moment sa stáva kľúčovou zápletkou filmu, ktorý jednak 
vysvetľuje to, prečo sa Dr. Hank v prvom filme rozhodol zveriť úlohu Scottovi a nie svojej múdrej 
dcére.  

V nádväznosti na túto zápletku budú naši hrdinova čeliť aj novému nepriateľovi – Ave, 
prezývanej Duch (Ghost). Tá stelesňuje najväčšiu hrozbu pre Dr. Hanka a Hope, ktorý sa 

pokúšajú odhaliť pravdu o tom, čo sa stalo v minulosti. Jej dôvody sú osobné a Hankova 
najmodernejšia technológia je jadrom všetkého. Ava je však jedinečná, nechce vládnuť svetu, 



 

nechce zbohatnúť, ide jej o prežitie, a preto potrebuje to, čo potrebujú aj naši hrdinovia. Je aká 
je z existenčného dôvodu, a mnohí diváci s ňou budú súcitiť. 

Osobitnou kapitolou filmu sú prostredia, v ktorom sa film odohráva. Ako dobre vieme, 
Ant-Man má schopnosť sa zmenšovať, no i zväčšovať, ako sme mohli vidieť vo filme Captain 
America: Občianska vojna. Filmári museli pre tento účel vybudovať mnoho nadrozmerných 
priestorov a taktiež priestorov, ktoré boli na rozdiel od hrdinov úplne maličké.  Snáď 
najpozoruhodnejším prostredím, ktoré podlieha takejto zmene je laboratórium Dr. Hanka, ktoré 

sa zmenšuje a rastie podľa potreby. Tým, že sa dokáže zmenšiť je mobilné. Zároveň je to tunel 
do kvantového vesmíru, čiže je cestou k Janet, ktorá sa stratila v subatomárnom svete. Dr. 

Hank, Hope a Scott chcú nájsť Janet, aj Ava - Duch chce nájsť Janet a tiež bývalý Hankov 
spolupracovník a rival Bill Foster chce zo svojich zištných dôvodov Janet nájsť. Práve Hankove 
laboratórium hrá dôležitú úlohu v celom príbehu. 

Vďaka čarovnému zmenšovaniu a zväčšovaniu a témy rodiny má film Ant-Man a Wasp 
potenciál stať sa filmom, ktorý pohltí masy a stane sa stelesnení zábavy a dobrodružstva. Či sa 
to filmárom podarilo sa môžete presvedčiť už prvý júlový týždeň aj v našich kinách.  

 
Ant-Man a Wasp uvidíte v Slovenských kinách od 5.7.2018 


