
uvádza



PRESSKIT



VLÁDKYŇA ZLA 2
Premiéra: 17. október 2019

O FILME
V roku 2014 sme sa prostredníctvom filmu Vládkyňa zla dočkali netradičného príbehu,
ktorý obrátil všednú hru na hrdinov a zloduchov. Hlavnou protagonistkou filmu bola
záporná postava, čo zaručilo čerstvý pohľad na tradičnú rozprávku. Kráľovnú čiernej
mágie Zlorianu stvárnila charizmatická a talentovaná Angelina Jolie. Disney v tom čase
vytvorilo antihrdinku, o ktorej ste si neboli istí, či bola dobrá alebo zlá.

Po piatich rokoch sa tak vraciame do magického sveta, z ktorého sa vytratila všetká
nenávisť medzi ľudmi a kúzelnými bytosťami. Zloriana si spokojne žije so svojou krstnou
dcérou Aurorou (Elle Fanning), ktorú vychovala ako svoju vlastnú. Spolu s príchodom
svadby medzi princom Filipom a Aurorou však príde aj nečakaný zvrat udalostí, ktorý opäť
rozdelí Auroru a Zlorianu a postaví ich na opačné strany Veľkej vojny.



HRAJÚ
Angelina Jolie, Elle Fanning, 
Michelle Pfeiffer, Chiwetel 
Ejiofor, Harris Dickinson, Ed
Skrein a ďalší…

RÉŽIA
Joachim Rønning

SCENÁR
Linda Woolverton, Noah Harpster 
a Micah Fitzerman-BluePRODUKCIA

Joe Roth, Angelina Jolie a Duncan 
Henderson

HUDBA
Geoff Zanelli

VÝKONNÍ PRODUCENTI
Jeff Kirschenbaum, Matt Smith, Michael Vieira a Linda Woolverton

RÉŽIA SLOVENSKÉHO ZNENIA
Ivan Laca

V SLOVENSKOM ZNENÍ
Soňa Norisová, Ján Koleník, Bianka Bucková, Tatiana Kulíšková, Michal Hallon, Matúš Krátky
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PRÍBEH POKRAČUJE
Vzťah medzi Aurorou a jej temnou krstnou matkou Zlorianou v divákoch zarezonoval, a aj
keď herci a štúdio mali záujem o vytvorenie ďalšieho filmu, najprv musel existovať dobrý
dôvod na návrat. „Vždy som sa chcela vrátiť pretože som milovala prácu na prvej časti.
Páčilo sa mi, čo to vypovedalo o ľudoch a o tom, ako vždy nie sú tým, za čo ich máte a za
čo ich považujete,“ povedala Jolie. „Chceli sme sa uistiť v tom, že máme ten správny
príbeh a že vieme, čo chceme povedať o tomto unikátnom vzťahu.“ dodala.

O silný príbeh prvej časti sa postarala scenáristka Linda Woolverton, ktorá je s Disney
svetmi veľmi dobre stotožnená. Na konte má scenáre k rozprávkam ako Kráska a zviera
(1991), Leví kráľ (1994) či Alica v krajine zázrakov (2016). Štúdio ju teda opäť požiadalo  
o pomoc. Spolu s pomocnými scenáristami vytvorila nový príbeh, ktorý sa odohráva päť
rokov po udalostiach prvého filmu. Opäť budeme spoznávať komplexný vzťah medzi
Zlorianou a Aurorou, no tentokrát to bude o niečo iné. Z malej Aurory sa totižto stala žena,
s čím prichádzajú povinnosti dospelých.
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Režisérovi Joachimovi Rønningovi išlo okrem nádhernej vizuálnej stránky hlavne o príbeh
poháňaný samotnými postavami. „Pri každom príbehu sa pozerám na emocionálne jadro,
na srdce príbehu,“ prezradil. „Jedným z dôvodov, prečo bola Vládkyňa zla tak úspešná,
bola veľmi silná a stotožniteľná emocionálna jazda pre divákov. V našom príbehu sa
Aurora v podstate sťahuje, čoho sa všetci rodičia boja a presne tak sa cíti aj Zloriana.“
vysvetlil režisér. Svoje k tomu dodala aj herečka Elle Fanning, ktorá mala počas natáčania
prvého filmu 14 rokov a 20 počas natáčania pokračovania. „Tento film je z veľkej časti  
o ľudských emóciách,“ povedala.
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VRÁTIME SA KU KOREŇOM PRÍBEHU
V pokračovaní strávia Aurora a Zloriana množstvo času bez seba, takže budú mať tú
možnosť zistiť kým vôbec sú jedna bez druhej, kde naozaj patria a aké je to žiť bez tej
druhej. „Je to skoro ako pôvodný príbeh, kde sa každá vráti na svoje vlastné miesto,“
hovorí Jolie. „Vrátime sa späť do bodu, kedy ona je tá krásna, dobrá princezná a ja som
zlý vyvrheľ.“ poznamenala.

Aurora je stále zamilovaná do princa Filipa, ktorého stvárňuje Harris Dickinson. Dokonca
prijala jeho žiadosť o roku, takže celé kráľovstvo môže oslavovať – táto svadba bude slúžiť
ako spojenie medzi svetom ľudí a magických bytostí. Filipovi rodičia sú so zásnubami
svojho syna veľmi spokojní, no Zloriana sa spojenia bojí. Veľmi dobre totižto vie, akú
bolesť dokáže láska priniesť.
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Filipovou matkou je kráľovná Ingrith, prefíkaná a sebecká žena, ktorá je hodnou
protivníčkou Zloriane. Navonok sa zdá byť dobrou, no všetka jej hniloba sa skrýva vo
vnútri. Pri obsadzovaní tejto úlohy tvorcovia hľadali herečku, ktorá sa dokáže vyrovnať Angeline 
Jolie. Touto herečkou sa stala Michelle Pfeiffer, známa z filmov Batman sa vracia
či Ant-Man a Wasp.

„Vždy je zábavou hrať záporáčku,“ hovorí Pfeiffer. „Kráľovná Ingrith je ranená a v jej živote
bola zradená mnohými mužmi. Ide si však za svojim cieľom a nič sa jej nepostaví do
cesty… nič.“ povedala.

Ďalej sa vo filme ukážu postavy ako Diaval (Sam Riley), Knotgrass (Imelda Staunton),
Thistlewit (Juno Temple), Flittle (Lesley Manville), kráľ John (Robert Lindsay), Conall
(Chiwetel Ejiofor) či Borra (Ed Skrein).
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HERECKÉ OBSADENIE

ANGELINA JOLIE (Zloriana) – Držiteľka Ceny Akadémie a troch Zlatých 
Glóbusov je okrem herectva aj známou režisérkou, producentkou  
a scenáristkou. Medzi jej najznámejšie a neoddeliteľné herecké úlohy patrí 
účinkovanie vo filmoch Lara Croft – Tomb Raider, Pán a pani Smithovci, 
Wanted, Salt či Príbeh žraloka. Angelina je dokonca najnovším členom sveta 
Marvel Cinematic Universe. Vo filme „Eternals“ stvárni postavu menom 
Thena.Chceli sme, aby čelil niečomu novému.“

ELLE FANNING (Aurora) – Mladá herečka Elle Fanning (Aurora) má sa 
sebou už mnoho hereckých skúseností. Známa je hlavne vďaka účinkovaniu 
vo filmoch ako: Kúpili sme ZOO, Super 8, Neon Demon a samozrejme Vlád-
kyňa zla. Naposledy sa ukázala v snímke Galveston po boku Bena Fostera  
a v hudobnom filme Teen Spirit.

MICHELLE PFEIFFER (kráľovná Ingrith) – Skúsená herečka Michelle 
Pfeiffer (kráľovná Ingrith) má na konte ocenenie Zlatý Glóbus a tri nominá-
cie na Oscara. Ukázala sa vo viac ako 60 filmoch, pričom medzi tie posledné 
patria Vražda v Orient Expresse a Ant-Man a Wasp. Tými zďaleka najznáme-
jšími sú však Scarface či Batman sa vracia.
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TVORIVÝ TÍM
JOACHIM RØNNING - RÉŽIA

Nórsky režisér Joachim Rønning je od detstva dobrý kamarát s režisérom Espenom
Sandbergom. V roku 1996 spolu začali natáčať profesionálne reklamy a hudobné videá v
Osle. Počas svojej kariéry natočil Rønning reklamy pre Airbus, Nintendo, Coca-Cola,
Nokia či Budweiser. Jeho prvým celovečerným filmom bola severská snímka Max Manus.
Odvtedy stihol spolu s Espenom natočil filmy Sexi Pistols, Kon-Tiki a Piráti Karibiku:
Salazarova pomsta.

LINDA WOOLVERTON – SCENÁR

Linda Woolverton je jednou z najvyťaženejších scenáristiek v Hollywoode. Jej scenár pre
film Vládkyňa zla vychádzal z klasickej rozprávky Šípková Ruženka, no na príbeh sa
pozrela zo strany Zloriany. Bola vôbec prvou scenáristkou, ktorá písala celovečerný film
pre Disney. Jej kariéra odštartovala animovaným filmom Kráska a zviera v roku 1991.
Odvtedy sa postarala aj o príbehy rozprávok ako Leví kráľ, Leví kráľ 2: Simbova pýcha,
Alica v krajine zázrakov a Alica v Krajine za zrkadlom.
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FOTOGALÉRIA
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ĎALŠIE INFORMÁCIE
Film Vládkyňa zla 2 príde do slovenských kín už 17. októbra 2019. Dostupný bude so
slovenskými titulkami a so slovenským dabingom pod réžiou Ivana Lacu. V slovenskom
znení uvidíme Soňu Norisovú ako Zlorianu, Jána Koleníka ako Conalla, Bianku Buckovú
ako Auroru, Tatianu Kulíškovú ako kráľovnú Ingrith, Michala Hallona ako princa Filipa a
Matúša Krátkeho ako Percivala.



UŽ OD 17. OKTÓBRA

V kinách uvidíte návrat Zloriany
v novom filme od štúdia Disney

ĎAKUJEME
ZA MEDIÁLNY PRIESTOR


