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Vaiana   Monika Potokárová 
Maui   Lukáš Latinák 
Náčelník Tui  Tomáš Palonder 
Babka Tala  Lena Košická 
Sina   Andrea Somorovská 
Tamatoa  Kamil Mikulčík 

Dedinčan  Lukáš Frlajs 
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Lasalo   Michal Dutka 
Vaiana bábo  Eliška Solovicová 
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Benedik st., Stanislav Staško, Marián Andrísek 
 
Réžia: Michal Spišák 
Preklad a úprava: Daniel Feranec, Michal Spišák 
Hudobný režisér: Slavomír Solovic 
Texty piesní: Marián Brezáni 
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Pred tritisíc rokmi sa po nekonečných vodách Tichého oceánu plavili 
prastarí moreplavci a objavovali nové ostrovy Oceánie. Potom ale ich plavby na 
celé tisícročie ustali a nikto nevie prečo... 

Walt Disney Animation Studios uvedú na plátna kín strhujúci počítačovo animovaný 
film Vaiana - príbeh o nebojácnej dospievajúcej dievčine, ktorá sa vydáva na nebezpečnú 
cestu, aby zachránila svoj ľud. Cestou Vaiana (v pôvodnom znení Auli’i Cravalho) stretáva 
kedysi mocného poloboha Mauiho (v pôvodnom znení Dwayne Johnson), ktorý jej pomôže 
stať sa skúsenou moreplavkyňou. Spoločne sa plavia cez oceán a zažívajú nebezpečné a 
úžasné dobrodružstvá, ako napríklad stretnutia s obrovskými morskými príšerami, 
z ktorých uniknú iba o vlások.  Na konci cesty Vaiana splní úlohu a zároveň nájde to, čo 
vždy hľadala: samú seba.  
 
NOVÝ PRÍBEH 
 
„Kto som? Som dievča, ktoré miluje svoj ostrov. A som dievča, ktoré miluje oceán. A ten 
ma k sebe volá.“ - Vaiana 
 

Príbeh je z časti inšpirovaný ústne podávanou históriou ľudí a kultúr žijúcich v 
Oceánii, kam tvorcovia vycestovali, aby sa dozvedeli čo najviac o danej tematike. 
Objavovanie vôd Tichého oceána je neodmysliteľnou súčasťou kultúry Oceánie. Starí 
Polynézania našli cestu cez more, objavili mnohé ostrovy bez použitia moderných 
nástrojov, len s pomocou svojej znalosti prírody, hviezd, vĺn a prúdov. Po celé stáročia, 
najväčší navigátori na svete suverénne plávali vodami Tichého oceánu a objavovali mnohé  
ostrovy Oceánie. Ale potom, asi pred 3000 rokmi, sa ich cesty sa zastavili a nikto presne 
nevie presne prečo.  
 
Režisér Ron Clements hovorí: „Od mnohých ľudí, ktorých sme na našej ceste stretli, sme 
počuli, že oceán ostrovy od seba nedelí, on ich spája. Moreplavba je pre ľudí tu žijúcich 
zdrojom pýchy a je aj časťou ich identity. Boli a naďalej budú jednými z najväčších 
prieskumníkov všetkých čias." 
 
Výkonný producent John Lasseter dodáva: „Mnoho ľudí, ktorých Ron a John stretli im 
potvrdili, ako veľmi sú pyšní na svojich predkov. A práve táto hrdosť na ich kultúrne tradície a 
pocit spolupatričnosti k oceánu sa stali základom príbehu. To je aj dôvod, prečo sa hlavná 
protagonistka príbehu a aj samotný film volá v pôvodnom znení „Moana“. Toto slovo 
znamená „oceán“ v mnohých polynézskych jazykoch." 
 
 Existuje mnoho teórií o tom, čo mohlo viesť k prestávke v objavovaní oceánu dlhej 
1000 rokov pred tým, než prieskumné plavby opäť pokračovali pred 2000 rokmi a viedli k 
objavom Tahiti, Havaja a Aotearoa (Nový Zéland). Žiadna z nich nie je stopercentná. Návrat 
k moreplavbám a možné vysvetlenia prestávky v nich stoja za vznikom filmu, ktorého dej 
sa odohráva práve v srdci znovuzrodenia tohto objavovania.  
 
KDE BOLO, TAM BOLO... 
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 Rozprávačstvo ako odkaz a súčasť kultúry obyvateľov Tichého oceánu dostáva svoju 
poctu už v úvodných scénach filmu. Babka Tala, matka náčelníka Tuiho a najväčšia 
dôverníčka Vaiany, sa s nami podelí o príbeh Te Fiti, matky ostrova. Príbeh babky Taly 
nadobúda dramatickosť pri opise podrobností o tom, ako Maui, poloboh vetra a mora 
ukradne srdce Te Fiti a rozpúta strašnú tmu, ktorá ohrozuje život a sídla ostrovanov v 
celom regióne. Maui je konfrontovaný Te Kā, démonom lávy a ohňa a nakoniec počas boja 
stráca srdce Te Fiti v oceáne. 
 
 Vo filme sa nám predstaví neoddeliteľná súčasť života obyvateľov Tichého oceánu a 
Vaiany: Oceán, ktorý je živým stelesnením tohto ekosystému. Oceán si našu hrdinku zvolil, 
aby našla zlodeja Mauiho, pomohla navrátiť srdce Te Fiti a zachránila svoj ostrov a jeho ľud 
pred temnotou, ktorá sa začala prebúdzať.  Jediným problémom je, že náčelník Tui, Vaianin 
otec, zakazuje moreplavby za bezpečnou hranicou útesu, ktorý leží tesne pri brehoch ich 
domova. Tui sledoval, ako príliš sa príliš veľa posádok vydalo za bezpečnú hranicu a nikdy 
sa nevrátilo. Vaiana sa tak musí vzoprieť svojmu otcovi, naplniť svoj osud a vydať sa na 
cestu oceánom.   
 
Poloboh Maui je charizmatická postava inšpirovaná rozmanitými príbehmi a legendami, 
ktoré o ňom kolujú po celom Pacifiku. Na väčšine ostrovov sa hovorí, že je síce zábavný, 
vtipný ale aj namyslený, je tak trochu podvodník a menič podôb. Zároveň je silný, svojim 
hákom dokáže vytiahnuť nad hladiny mora celé ostrovy, alebo dokonca spomaliť slnko.  
Maui je v našom príbehu na svojej vlastnej ceste k objavovaniu seba samého a spočiatku iba 
neochotne pomáha Vaiane pri jej ceste stať sa moreplavkyňou a záchrankyňou svojho ľudu. 
Spoločne sa plavia po otvorenom oceáne a zažívajú všakovaké dobrodružstvá.  
 

Producent Osnat Shurer hovorí: „Je to príbeh, ktorý sa odohráva pred mnohými a 
mnohými rokmi, ale má modernú atmosféru. Našou snahou bolo vytvoriť univerzálny príbeh, 
ktorý je zároveň poctou ľudí na tichomorských ostrovov, ktorí nás inšpirovali pri tvorbe tohto 
filmu." 
 
PRIESKUM 
Filmári v Oceánii 
 

Pri prvom nápade vytvorenia filmu odohrávajúcom sa na krásnych tichomorských 
ostrovoch si ako na prvé riaditelia Ron Clements a John Musker spomenuli na mnohé 
romány práve z tohto prostredia. Ako náhle sa však ponorili hlbšie a začali skúmať 
neuveriteľné príbehy polynézskej mytológie vedeli, že potrebujú ostrovy v Pacifiku fyzicky 
navštíviť, vidieť miesta, ktoré poznajú iba z príbehov a fotiek a stretnúť sa s ľuďmi, ktorí tu 
žijú osobne. 
 
Clements, Musker a niekoľko ďalších členov produkčného tímu sa vybrali na ostrovy, Fidži, 
Samoa a Tahiti. Clements hovorí: „Chceli sme sa vyhnúť turistickým destináciám a spoznať 
ostrov z iného pohľadu. Chceli sme sa stretnúť s ľuďmi, ktorí na ostrovoch vyrástli. Chceli sme 
ich počúvať a priučiť sa tomu, čo robí tieto tichomorské ostrovné kultúry tak pozoruhodné. " 
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Filmári strávili istý čas v miestnych komunitách, stretávali sa s domácimi,  počúvali ich, 
jedli miestne jedlá s staršími, náčelníkmi a ich rodinami, rovnako ako s učiteľmi, 
remeselníkmi, poľnohospodármi, rybármi a navigátormi. Radili sa s odborníkmi v oblasti 
archeológie, antropológie, histórie, kultúry, hudby, tanca a drevorezby, aby tak dokázali 
vytvoriť príbeh, ktorý obsiahne všetky podstatné a dôležité elementy tejto kultúry. 
 
ANIMÁCIA 
Počítač v hlavnej úlohe 
 

Ostrovy, horizont, hory, dokonca aj postavy filmu, všetky vznikli vďaka počítačovej 
animácii.  Vo filme uvidíte viac ako 60 druhov rastlín, vrátane tých, ktoré sa reálne 
vyskytujú na ostrovoch a tiež druhy, ktoré si Polynézania so sebou priniesli počas migrácie. 
Bolo nevyhnutné, aby filmári dokázali presne identifikovať rastliny, ktoré sa na ostrovoch 
nachádzali v čase, kedy sa príbeh odohráva, pretože mnohé druhy kvetov a ovocia so sebou 
priniesli až Európania.   
 
To, že sa príbeh odohráva na ostrove znamenalo, že okrem flóry a fauny bude nevyhnutné 
vytvoriť vodu, veľa vody, pretože tá sa objavuje v záberoch 80% času.  Aby tvorcovia 
dokázali naanimovať celú komplexnosť oceánu museli sa popasovať nielen so 
širokouhlými zábermi na hladinu, museli vytvoriť aj vlny, pobrežie, ale aj to, ako sa oceán 
javí pokiaľ sa po ňom niekto plaví.  Rozhodujúcim faktorom  pre celkový vzhľad vody vo 
filme Vaiana bolo aj nasvietenie vody tak, aby v niektorých miestach pôsobila žiarivo 
a v iných tmavšie. Voda ako taká prirodzene odráža veľa slnečných lúčov, vytvoriť ju, aby 
pôsobila uveriteľne bolo pre tvorcov filmu veľkou výzvou, ktorú sa im však nakoniec 
podarilo zvládnuť najlepšie ako sa dá.  
 
NAVIGÁCIA 
Hľadanie cesty cez oceán 
 
           Rona Clementsa a Johna Muskera očarili príbehy o objaviteľoch z Tichého oceánu. 
Musker hovorí: „Pred storočiami sa nebojácni moreplavci plavili vlnami oceánu a objavovali 
nové územia. Boli to majstri navigácie a ich potomkovia sú na svojich predkov patrične hrdí. 
Náš príbeh im vzdáva úctu.“  
 
Členovia asociácie Te Pu Atitia v Moorei predstavili filmárom koncept, ktorý volajú  „poznaj 
svoje korene“. Clements hovorí: „Pre týchto ľudí je to,  odkiaľ pochádzajú, veľmi dôležité. 
Svoje rodokmene, záznamy o svojich predkoch a príbuzných sledujú niekoľko generácií 
dozadu. Pokladajú za primárne vedieť odkiaľ sú a čo všetko ich formovalo.”  Musker dodáva: 
„Všetko to súvisí s témou navigácie, nachádzania cesty a svojej identity.“   
 
 
TIE SPRÁVNE POHYBY 
Odborníci na tanec Haka 
 
Tvorcovia dúfali, že v rámci filmu budú smieť použiť pohyby kultúr, ktoré inšpirovali 
príbeh. Počas svojho prieskumu prišli do kontaktu mnohými tanečnými štýlmi, ktoré sú 
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neoddeliteľnou súčasťou kultúry tu žijúcich národov. Producent Osnat Shurer hovorí: 
„Videli sme ako sa tancuje na Fidži, Tahiti, či na Cookovych ostrovoch. To, čo sme z toho celého 
nakoniec preniesli do filmu je zlúčenie toho, čo sme odpozorovali, čo sme sa naučili a čo malo 
zmysel pre postavy príbehu.“ 
 
Tanečníčka Tiana Nonosina Liufau, ktorá na filme spolupracovala má svoje korene na 
Hawaii a Samoe. Hovorí: „Tanec bol a vždy bude neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry, 
nášho života, príbehov, morálky a hodnôt. Najznámejším, že tanec haka. Haka je forma 
tradičného tanca Maorov na Novom Zélande. Existuje mnoho druhov haka. Tancujú ho muži 
aj ženy pri všetkých udalostiach v komunite. Jeho prvky uvidíte aj v najnovšom príbehu od 
Pixaru. “ 
 
V HLAVNÝCH ÚLOHÁCH 
 
Vaiana je nebojácna, húževnatá 16-ročná slečna, ktorá sa snaží nájsť svoje pravé ja. Zatiaľ 
čo sa jej otec, náčelník Tui snaží viesť svoje dieťa v svojich stopách a milovať pevnú zem, 
Vaianu priťahuje oceán. Režisér Ron Clements hovorí : „Vaiana je zmätená. Nezdá sa jej 
možné, aby na jednej strane dokázala počúvať túžbu svojho srdca, ktoré bije pre oceán a na 
druhej strane ostať verná svojmu ľudu a jeho kultúre. Je však potomkom moreplavcov, oceán 
má v krvi, hoci doposiaľ o tom netuší.“   
 
Producent Osnat Shurer hovorí: „Je silnou hrdinkou, ktorá si kladie za cieľ získať to, čo jej 
ľudia stratili už dávno. Nejde o príbeh lásky, je to rozprávanie plné akcie, dobrodružstva, 
zábavy a drámy. Vaiana chce svet doslova a do písmena zachrániť hoci je jediným človekom, 
ktorý si myslí, že svet záchranu potrebuje." 
 
Vaiana je úplný opak Mauiho, ktorého musí presvedčiť, aby ju sprevádzať na jej ceste. Jej 
misia, je pre ňu veľmi dôležitá, pre neho nie je prioritou.  
 
Maui je poloboh. Je charizmatický a zábavný, ovláda mágiu, ktorá mu umožňuje sa meniť 
na akékoľvek zviera, či vyťahovať z mora ostrovy. Vie ovládať slnko, aby svietilo dlhšie, vie 
ovládnuť vietor, aby fúkal kam chce. Maui bol kedysi považovaný za najväčšieho hrdinu 
v Oceánii no jedno zlé osudové rozhodnutie z neho spraví vyhnanca. Režisér John Musker 
hovorí: „Maui je zodpovedný za problémy, ktoré ohrozujú Vaianin ľud. Za svoju chybu trpko 
platí s stál sa z neho už len akýsi tieň jeho bývalého ja." 
 
Člen štábu David Pimentel hovorí: „Má nutkavú potrebu aby každý jeho čin niekto odobril 
a ocenil. Potrebuje uznanie.“ John Ripa dodáva: „Čím viac chvály sa mu dostane, tým viac sa 
mu chce robiť čokoľvek čo je treba. Jeho rozhodnutie ukradnúť srdce Te Fiti vychádza 
z mylnej predstavy, že týmto činom si získa obdiv. Verí, že mu to dodá silu. Nemá ani tušenie 
o škode, ktorú tým spôsob a o temnote, ktorú privolá.“ 
 
Aby mohol svoje činy odčiniť bude potrebovať niekoľko stoviek rokov a jednu učenlivú 
teenagerku, vďaka ktorej bude môcť svoje chyby odčiniť. Musker hovorí: „Vaiana potrebuje, 
aby Maui napravil svoje chyby a obnovil to, čo bolo stratené,". 
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Babka Tala, je pre Vaianu dôverníčkou a najlepšou priateľkou. Zdiera s vnučkou jej 
zvláštny vzťah k oceánu. Babka Tala má vlastnú hlavu a robí všetko tak, ako cíti.  V hĺbke 
svojej duše vie, že oceán má s Vaianou veľké plány avšak vnučke tajomstvo moreplavby 
a objavovania oceánov neodhalí kým nepríde ten správny čas.    
 
Vaianin otec, náčelník Tui, je spoločenský a rešpektovaný vodca ľudu ostrova Motunui. 
Chce aby Vaiana šla v jeho stopách ako vodca svojho ľudu, ale obáva sa, že túžba jeho dcéry 
po oceáne a svete mimo ich ostrov bude silnejšia. Neustále jej preto pripomína, že má voči 
svojmu ľudu veľkú zodpovednosť.  
 
Vaiana sa na svoju matku môže vždy spoľahnúť.  Sina je hravá no zároveň vie byť ostrá. 
Dcérinu túžbu po oceáne oceňuje, ale podobne ako jej muž chce svoje dieťa chrániť pred 
nebezpečenstvami za útesom. Sina však nadovšetko verí, že Vaiana vie urobiť tie správne 
rozhodnutia.  
   
Oceán sa na prvý pohľad môže zdať ako nekonečné množstvo nebesky modrej vody. Je 
v ňom však niečo viac. Oceán sa ukazuje ako rozhodný a premýšľavý organizmus, ktorého 
znepokojuje budúcnosť Oceánie. Oceán si preto vyvolí Vaianu, ktorej úlohou je vrátiť Te 
Fiti srdce a tým napraviť svet.  
 
Kakamora sú divoký, piráti, ktorí žijú voľne na vlnách oceánu. Kakamora sú síce malí, no 
sú to nemilosrdní bojovníci, ktorí sa nezastavia pred ničím, aby dostali to, čo chcú. 
 
Pua je Vaianin verný maznáčik. Je to prasiatko s povahou šteniatka.  Pre svoju pani urobí 
čokoľvek, aby bola šťastná. 
 
Te Kā je masívne, lávové monštrum, ktoré nemôže byť nikdy porazené. Keď Maui ukradol 
srdce Te Fiti, Te Kā sa prebudilo a bojovalo proti polobohovi za účelom znovunadobudnutia 
milovaného pokladu. Ako náhle sa srdce Te Fiti stratilo, Te Kā to nahnevalo. 
 
V SLOVENSKOM ZNENÍ 
 
Vaiana Monika Potokárová  
Maui Lukáš Latinák  
Náčelník Tui Tomáš Palonder  
Babka Tala Lena Košická  
Sina Andrea Somorovská  
Tamatoa Kamil Mikulčík  

Dedinčan s presakujúcou strechou Lukáš 
Frlajs  
Farmárka Petra Palevičová  
Zvedavý muž Tibor Frlajs  
Lasalo Michal Dutka  
Vaiana bábo Eliška Solovicová 

 
 

 
Ďalej hrali:  
Róbert Papp, Lucia Vráblicová, Jakub Ružička, Romana Orlická, Tatiana Šúrová, Daniel 
Hudák, Alex Koníček, Lilien Wagnerová, Zuzana Gedaiová, Kristína Smetanová, Kristína 
Pikus, Matúš Uhliarik, Tomáš Novotný, Tomáš Sýkora, Milan Bartošek, Jozef Benedik st., 
Stanislav Staško, Marián Andrísek 
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Jonatan Pastirčák 
Výroba:        Patrícia Kubovská 
Asistentka výroby:     Nina Strenková 
Vedúci výroby a supervízia:    Dušan Hájek 
Mixing Studio Shepperton International 
 
Kreatívny supervízor slovenskej verzie  Maciej Eyman 
Disney Character Voices International, Inc. 
 
 

 
 

Animovaný príbeh Vaiana uvidíte v slovenských kinách od 
1.12.2016 aj so slovenským dabingom. 

 
 


