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INFORMÁCIE O VÝROBE 
M. NIGHT SHYAMALAN spojil nezabudnuteľné príbehy svojich dvoch 

ambicióznych filmov – Vyvolený (2000) a Rozpoltený (2016) – do nového 
nezabudnuteľného komiksom inšpirovaného trileru Glass. 

Z Vyvoleného sa na plátna vracajú BRUCE WILLIS ako David Dunn a SAMUEL 
L. JACKSON ako Elijah Price, známy tiež pod pseudonymom pán Glass. Z filmu 

Rozpoltený sa k nim pridajú JAMES MCAVOY, ktorý si znova zopakuje úlohu Kevina 

Wendella Crumba a viacerých identít, ktoré v ňom prebývajú, a ANYA TAYLOR-
JOYOVÁ ako Casey Cookeová, jediná zajatkyňa, ktorá prežila stretnutie s Beštiou. 

K hviezdnemu obsadeniu sa pridajú aj herci z Vyvoleného, SPENCER TREAT 
CLARK a CHARLAYNE WOODARDOVÁ, ktorí sa opäť chopia úloh Dunnovho syna 

a Priceovej matky. Ďalej sa k nim pridá držiteľka Emmy a Zlatého glóbusu, SARAH 

PAULSONOVÁ (seriály American Crime Story: Ľud verzus O. J. a American Horror 

Story).  

Hlavným kameramanom filmu je MICHAEL GIOULAKIS (Rozpoltený), vedúci 
výpravy je CHRIS TRUJILLO (Stranger Things od Netflix) a kostýmový výtvarník je 

PACO DELGADO (Rozpoltený, Les Misérables). Film Glass upravili LUKE 

CIARROCCHI (Rozpoltený) a BLU MURRAY (Sully). Hudbu má na svedomí WEST 
DYLAN THORDSON (Rozpoltený). Strhujúce vyvrcholenie Shyamalanových 

blockbusterov produkujú Shyamalan a JASON BLUM z Blumhouse Production, ktorý 
tiež produkoval predchádzajúce dva filmy spisovateľa a režiséra pre spoločnosť 

Universal. Znova spolupracovali aj s ASHWINOM RAJANOM a MARCOM 

BIENSTOCKOM a STEVENOM SCHNEIDEROM v úlohe výkonných producentov. 
Rovnakých úloh sa zhostili aj GARY BARBER, ROGER BIRNBAUM a KEVIN 

FRAKES. 
Film Glass z produkcie Blind Edge Pictures a Blumhouse uvedie 18. januára 

2019 v Severnej Amerike spoločnosť Universal Pictures a v zahraničí spoločnosť 

Buena Vista International. 
 

Evolúcia trilógie 
Od Vyvoleného po Glassa 

Ešte než sa M. Night Shyamalan pustil do práce na trháku Rozpoltený z roku 

2016, plánoval z neho spraviť viac ako len jeden samostatný vzrušujúci film. 
Hrôzostrašný triler sa sústreďuje na Kevina Wendella Crumba (James McAvoy), muža 



s disociatívnou poruchou osobnosti, ktorého zlovestné alter egá (spoločne známe ako 

Horda) uniesli tri dospievajúce dievčatá. Plán je podhodiť "nečisté" dievčatá ďalšej 

z Crumbových osobností, nadľudskej bytosti známej ako Beštia. Posledné dievča, 
Casey Cookeová (Anya Taylor-Joyová), Beštia ušetrí, pretože uvidí na Caseyinom tele 

jazvy – známky zneužívania z detstva. Na rozdiel od iných dievčat Casey trpela a preto 
je jej srdce čisté. „Teš sa,“ vraví jej Beštia. „Zlomení sú silnejší.“ 

Bol to strhujúci a silný príbeh, ale čo nikto mimo Shyamalanovho úzkeho kruhu 

netušil bolo, že pán filmár plánoval existenciu Rozpolteného v rovnakom vesmíre 
ikonického filmu, ktorý natočil pred 16 rokmi – Vyvolený (2000) – a že Rozpoltený bude 

tvoriť spojovacie tkanivo najvzrušujúcejšej trilógie, aká vo filmovej histórii nemá 
obdobu.   

Vyvolený, film o bezpečnostnom strážcovi menom David Dunn (Bruce Willis), 

ktorý ako jediný prežije vlakové nešťastie, vzniesol otázku, čo by sa stalo, ak by 
superhrdinovia existovali. Na naliehanie tajomného zberateľa vzácnych komiksov 

Elijaha Pricea (Samuel L. Jackson), ktorý trpí ochorením pri ktorom sa mu aj po 
najjemnejšom náraze rozpadávajú kosti, začne Dunn veriť, že ma obrovskú silu a je 

odolný voči zraneniam a chorobám. To však nie je všetko. Verí, že má schopnosť 

vidieť či vycítiť zlé skutky, keď sa dotkne človeka.   
Keď Dunn prijme novú skutočnosť a začne cvičiť na svojich schopnostiach, 

stane sa z neho samozvaný bojovník a zachraňuje nevinných a trestá zločincov. Nájde 
svoje ozajstné poslanie. V poslednej scéne filmu Dunn ďakuje Priceovi, ale v momente  

fyzického kontaktu medzi dvoma mužmi Dunn s hrôzou uvidí, že Price spôsobil haváriu 

vlaku, ktorú Dunn prežil a spáchal ďalšie teroristické činy, ktoré zabili stovky ľudí. To 
všetko v snahe nájsť Dunna. Prečo? Pretože ak je Dunn nezničiteľný a superhrdina a 

Price je Dunnov opak, potom Price konečne s istotou vie, kto je on sám: superzloduch 
pán Glass. 

Na začiatku Glass zisťujeme, že David Dunn sa za 16 rokoch od Vyvoleného 

stal skutočným hrdinom na plný úväzok a chráni obyvateľov Philadelphie s pomocou 
svojho teraz už dospelého syna Josepha (Spencer Treat Clark). Dunn je však 

kontroverzná postava a hľadá ho polícia. Horda, Crumbove zlovestné alter egá, 
medzičasom uniesli ďalšie štyri dospievajúce dievčatá, aby nakŕmili Beštiu. Polícia ich 

nedokáže nájsť. Dunn teda musí nájsť Crumba a to rýchlo.   

Keď sa mu to podarí, strhne sa bitka a Dunna s Crumbom zadrží polícia. Pošlú 
ich do psychiatrickej nemocnice Raven Hill Memorial do nútenej starostlivosti doktorky 



Ellie Stapleovej (Sarah Paulsonová), ktorá sa špecializuje na špecifický druh 

sebaklamu; na ľudí, ktorí veria, že sú komiksové postavy. Je pozoruhodné, že má aj 

tretieho pacienta údajne trpiaceho rovnakým postihnutím. Je to muž, ktorý je v Raven 
Hill 16 rokov: Elijah Price. Price je trvale na invalidnom vozíku, pod silnými sedatívami 

a vyzerá, že je z neho už len prázdna schránka. 
Príbeh Glass je, ako hovorí producent Rajan, „epický. Je dojemný 

a inšpiratívny.“ Záber filmu je podľa kolegu Marca Bienstocka oveľa väčší. „Rozpoltený 

taký nebol, dievčatá držali v zajatí len v niekoľkých miestnostiach, kdežto Glass je 
rozsiahlejší a je aj omnoho akčnejší,“ hovorí Bienstock.  

Shyamalanová filmová vízia a vzrušenie z práce s ním sú naozaj silné, čoho 
dôkazom je aj fakt, že každý herec z oboch filmov sa rozhodol znova oživiť svoju 

postavu aj v Glassovi. „Vyvolený a Rozpoltený boli oba istým spôsobom analytické 

filmy o superhrdinoch,“ hovorí McAvoy. „Rozpoltený ani nebol o superhrdinovi či 
superzloduchovi. Bol to len strašidelný, desivý film, v ktorom sa až na konci ukázalo, 

že má niečo so superhrdinami. Je to fantastické, pretože účinkujem v X-menoch a tie 
filmy zbožňujem, ale nemôžeme stále o hrdinoch hovoriť tým istým spôsobom, však? 

Musíme superhrdinov zasadiť do rôznych prostredí a situácií, čo tento film rozhodne 

robí.“ 
Podľa Charlayne Woodardovej Shyamalana od iných režisérov odlišuje jeho 

uznanie a obdiv hercov a ich práce. Preto sú herci ochotní urobiť čokoľvek, aby mu 
pomohli zrealizovať jeho víziu. „Night miluje umelcov,“ hovorí Woodardová. „Raz som 

ho na pľaci počula o jednej herečke povedať ‚Je ako stradivárky.‘“ Night prirovnáva 

umelcov k najlepším husliam na svete a verí, že dokážu zahrať čokoľvek. Je úžasný.“ 
 

 


