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uvádza 

americký film 

spoločností Marvel Studios a Walt Disney Studios 

 

 

 

 

 

(DOCTOR STRANGE) 

Štúdio Marvel uvádza do filmového života ďalšiu zo svojich postáv.  Benedict Cumberbatch 

ako čarodejník Doctor Strange. 

 

Premiéra: 3. novembra 2016  

Réžia: Scott Derrickson  

Produkcia: Kevin Feige  

Scenár: Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, Jon Spaihts  

 

Hrajú: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdamsová, Michael Stuhlbarg, 

Mads Mikkelsen, Tilda Swintonová, Benedict Wong, Amy Landeckerová, Scott Adkins a ďalší. 

 

Marvel Studios uvádzajú na plátna kín nový príbeh pod názvom „Doctor Strange“, 

ktorého komixová predloha uzrela svetlo sveta v toku 1963. Uvedením novej postavy, ktorá 

oplýva magickými silami a zručnosťami sa tak divákom otvára úplne nová kapitola, ktorá 

prinesie celý rad vzrušujúcich príbehov v tej dimenzii sveta Marvelu, ktorý sme doposiaľ 

nevideli.  
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Režisér Kevin Feige hovorí:  „Diváci už zažili tzv. vesmírnu, či kozmickú úroveň sveta Marvelu 

vo filmoch Strážcovia galaxie, Avengers a Thor. To čo chýbalo bola úroveň akéhosi magického 

a čarovného nadprirodzena. A práve Doctor Strange nás tam zavedie." 

Doktor Stephen Strange je svetoznámy neurochirurg, ktorého život sa radikálne 

zmení po desivej autonehode, ktorá ho oberie o to najcennejšie, čo má – o schopnosť 

používať ruky. Keď ho tradičná medicína sklame, je nútený hľadať pomoc na neobyčajnom 

mieste, mystickom Kamar – Taj. Rýchlo však zistí, že toto miesto nie je len uzdravovacím 

centrom, ale tiež základňou pre boj s neviditeľnými temnými silami, ktoré chcú zničiť náš 

svet. Strange sa po získaní nových, magických schopností musí rozhodnúť, či sa vráti k 

svojmu pôvodnému životu, plnému bohatstva a uznania, alebo sa ho vzdá a bude chrániť 

život na zemi ako najsilnejší čarodejník na svete. 

REŽISÉR 

S novým filmom prichádza na scénu režisér Scott Derrickson, známy vďaka filmom 

„Sinister" a „V moci diabla". Na režisérskej stoličke predvedie svoj cit pre nadprirodzeno a 

ponorí divákov do sveta kúziel a alternatívnych dimenzií.  

Pre Derricksona bola možnosť režírovať film „Doctor Strange" splneným snom. Hovorí: 

„Doctor Strange bol vždy môj obľúbený komixový charakter. Bolo to najmä preto, že sa 

stotožňujem s myšlienkou mysticizmu a predstavy, že vesmír je hlboko tajomné miesto. 

Verím, že sme obklopení niečím viac, ako dokážeme odmerať nástrojmi vedy. " 

Derrickson poňal svoj prístup k filmu veľmi vážne. Myšlienku alternatívnych dimenzií zobrazil 

s rešpektom, ktorý si zaslúži, aby pôsobila viery hodne a zároveň zapadala do celkového 

konceptu Marvelovských filmov, ktoré boli doposiaľ natočené.  Neznamená to však, že sa na 

mágiu pozerá vedecky. Derrickson vysvetľuje: „Mágia je mágia. To, čo robí kúzlo čarovným 

je, že stojí nad rámcom samotného vedeckého poznania. Čo robí mysticizmus mysticizmom je 

fakt, prekračuje poznanie a všetko čo je vedecké, vecné a preukázateľné. Zastávam 

myšlienku, že mysticizmus nie je absencia reality, je to realita, ktorá je nad rámec nášho 

chápania." 

Dodáva: „Dichotómia medzi vedou a mágiou, s ktorou sa musí Stephen Strange vyrovnávať z 

neho robí zaujímavú postavu. Strange, je v prvom rade skeptik a materialista, ktorý je odolný 

voči všetkému  magickému a mystickému. Náhle je nútený otvoriť svoju myseľ a pripustiť, že 

svet je viac, ako si pôvodne myslel. Práve prerod jeho postavy z človeka čisto racionálneho na 

človeka veriaceho v mysticizmus je niečím obdivuhodným. Takýto prerod obdivujem, aj v 

reálnom svete, keď vidím ľudí, ktorí majú odvahu otvoriť svoju myseľ a uznať, že existuje viac 

ako to, čo chápeme rozumom.“ 

V HLAVNÝCH ÚLOHÁCH 
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V hlavnej úlohe uvidíte Benedicta Cumberbatcha, ktorý hrá doktora Stephena 

Strangea. Strange bol kedysi uznávaný chirurg, ktorého tragická nehoda obrala o cit v rukách 

a tým pádom stopla jeho lekársku kariéru. So zmenou svojho života sa nedokázal zmieriť a 

preto hľadal spôsoby, ako obnoviť svoj cit v rukách. Po nekonečnom hľadaní ho jeho cesta 

privedie na prah neobyčajného miesta pred tvár starovekého, tajomného učiteľa, ktorý mu 

ponúkne možnosť, že ho naučí Umeniu mágie. 

Feige hovorí: „Potrebovali sme skutočne veľkolepého herca. A to, že Benedict Cumberbatch 

súhlasil v nás vyvolalo obrovskú vlnu nadšenia. Je skvelý. Je pre nás stelesnením postavy, 

ktorú hrá.“ 

Režisér Scott Derrickson hovorí: „On ako herec, je jednoducho iný, ako všetci ostatní. 

Je stelesnením inteligencie a v kombinácii s ohromnou hĺbku citov, ktoré dokáže stvárniť je 

jeho herecký prejav niečím, čo sa len tak nevidí." 

Cumberbatch, hovorí, prečo ho ponuka zaujala: „Stephen Strange je zlomeným mužom, z 

ktorého sa postupne stáva super hrdina. Cesta je to neľahká a preto potrebuje značnú dávku 

humoru, aby to dokázal zvládnuť.  Vo filme je mnoho akcie a ešte viac drámy. Všetky tieto 

prvky pre mňa ako herca znamenali výzvu a zaujali ma. " 

Rachel McAdamsová prijala úlohu doktorky Christine Palmerovej. Palmerová je 

vysoko kvalifikovaná traumatologička, ktorá je nielen kolegyňou, ale aj priateľkou Strangea. 

Keď zničujúca náhoda spôsobí zmrzačenie Stephenových rúk vyberá si táto skutočnosť daň aj 

na ich vzťahu. Palmerová si uvedomí, že  Strange potrebuje znovu získať svoje stratené 

sebavedomie a pocit, že za niečo stojí.  

Pre McAdamsovú bol vstup do sveta Marvelu vzrušujúcou príležitosťou: „Milujem spôsob, 

akým robia filmy. Dbajú na každý jeden detail, všetko robia tak precízne, aby to na diváka 

pôsobilo uveriteľne. Je vzrušujúce byť súčasťou toho všetkého. " 

Víťazka Oskara Tilda Swinton sa predstaví v úlohe učiteľky zvanej The Ancient One.  Je 

stelesnením múdrej a veľmi prastarej postavy, ktorá uchováva tajomstvo Umenia Mágie už 

od nepamäti. 

Pri výbere herečky pre túto úlohu čelili filmári výzve. Potrebovali osobnosť, ktorá by dokázala 

stelesňovať tajuplné kvality, ale zároveň potrebovali zhmotniť predstavu o „prastarosti“ v 

realite. Tilda Swintonová je herečka, ktorá bola prvou a jedinou voľbou.  

Swintonová bola telefonátom a ponúknutou rolou potešená a s nadšením ju prijala. Hovorí:  

„Keď vám ponúknu stať sa súčasťou Marvelu, splní sa vám herecký sen. Postava The Ancient 

One bola neodolateľná. Nevedela som o svete Doctora Strangea veľa, ale ako náhle sa ku 

mne dostal scenár a ja som sa do neho ponorila, bolo to také vzrušujúce, že som sa  nevedela 

dočkať, kedy začneme." 
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Chiwetel Ejiofor sa predstaví v úlohe Morda. Tak ako Doctor Strange, aj Mordo bol 

učňom, ktorý sa naučil Umeniu mágie a ciest alternatívnych realít.   

Benedict Wong hrá Wonga, strážcu Kamar-Taj. Pre Wonga bola česť, že mohol byť 

súčasťou filmu a zároveň to bola pre neho skúsenosť na ktorú sa nezabúda.  

Mads Mikkelsen sa predstaví v úlohe zloducha Kaeciliusa. Tak ako mnohí pred ním, aj 

Kaecilius prišiel do Kamar-Taj, aby sa naučil tajomnému Umeniu mágie. Jeho ambície však 

spôsobili, že zišiel z cesty, otočil sa chrbtom k svojej učiteľke, pretože sa domnieval, že má 

pred ním tajomstvá a vie viac, ako mu bolo odhalené.  

Mikkelsen hovorí: „Kaecilius je postava, ktorá chce vždy viac ako ostatní. Viac vedomostí, 

viac moci, viac sily. Chce vedieť odpovede na všetky otázky, pretože verí, že len tak bude svet 

lepším miestom.“ 

Vo vedľajších úlohách uvidíme Benjamina Bratta ako Jonathana Pangborna, Michaela 

Stuhlbarga, v úlohe doktora Nica Westa a Scotta Adkinsa ako nasledovateľa Kaeciliusa.  

TVORBA MAGICKÉHO SVETA 

„Doctor Strange" bol natočený na niekoľkých miestach po celom svete, vrátane 

Londýna, New Yorku, Hongkongu a Káthmandu v Nepále. V kombinácii s vybudovaním 21 

filmových scén tak vznikol svet, v ktorom môžeme sledovať naše charaktery. Režisér Scott 

Derrickson chcel, aby film bol hutný, aby bol temný a zároveň žiarivý takže úzko 

spolupracoval s výtvarníkom Karlom Woodom. Spoločne preskúmali mnohé komixové 

predlohy, najmä umenie ilustrátora Stevea Ditka. 

Orientácia v príbehu, v ktorom sa prelínajú  scény z jednej reality do druhej, do dvoj- , 

troj-, či štvor- rozmerných svetov za hranicou farieb a svetla bola skutočne veľkou výzvou pre 

celý realizačný tím. Wood hovorí: "Je to zaujímavý film, pretože si nikdy nie ste úplne istí, čo 

bude za dverami, do ktorých sa chystáte vstúpiť. Vzhľadom k tomu, že ostatné dimenzie 

existujú len v predstavách, mali sme skutočne veľa roboty, aby sme dokázali naplniť a 

realizovať Derricksonovu víziu. Vytvorili sme približne 800 kresieb, 3000 konceptov a 40 

modelových scén v priebehu kreovania filmu.“ 

TO MUSÍŠ VIDIEŤ, ALEBO ČO MÔŽU DIVÁCI OČAKÁVAŤ OD FILMU „DOCTOR STRANGE"? 

Benedict Cumberbatch hovorí: „Uvidíte mnoho akčných scén odohrávajúcich sa v 

skutočnom aj v magickom svete, zažijete dramatické, ale aj zábavné momenty. Zároveň sa 

vyberiete na mimoriadne  fantastické dobrodružstvo plné tajomna a mágie. Význam 

prelínania sa svetov mágie a reálneho sveta zaručuje, že to bude neskutočný filmový zážitok." 

Rachel McAdamsová dodáva: „Paralelné vesmíry, cestovanie v čase, dekonštrukcia a 

rekonštrukcia. Čo môže byť lepšie? Zároveň nahliadnete do tajomných zákutí ľudskej mysle a 
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toho, aké možnosti sa človeku naskytnú pokiaľ prijme seba samého a nebojí sa posúvať 

hranice vlastných schopností. Bude to naozaj vzrušujúce. " 

Režisér to zhŕňa perfektne: „Očakávajte neočakávané. Film Doctor Strange bude 

bizarný, extrémny a plný vecí, ktoré ste ešte nevideli. Verím, že to bude nezabudnuteľný 

filmový zážitok.“ 

Film „Doctor Strange“ uvidíte v slovenských kinách od 3. novembra 2016. 


