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NÁZOV FILMU: Mimi
Vznikal a bol prihlásený na Berlinale pod názvom Cesta hrdinky.

MEDZINÁRODNÝ NÁZOV: She-Hero

DĹŽKA FILMU: 82min 45sec
farebný s čiernobielym prvkom

JAZYK: slovenský
ĎAĽŠIE JAZYKY: nemčina, angličtina, čeština

PRODUKCIA: MIRAFOX, s. r. o.
KOPRODUCENTI: RTVS

FILM PODPORILA: Nadácia mesta Bratislavy, Audiovizuálny fond
PREMIÉRA FILMU: 19. 2. 2023 o 11.00 hod., Berlinale, kino Urania

Rodinný dobrodružný hraný film pre deti a ich rodičov.

Mimi
Podrobný popis projektu
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Tento film venujem deťom, lesom a rieke – je to pre mňa svätá trojica na-
šej ľudskej spoločnosti. Bez stromov, vody a detí by sme už neexistovali.

Nie som environmentálny aktivista, ktorý prejavuje svoje zúfalstvo pri záchrane 
planéty tým, že chodí na obrovské demonštrácie alebo sa pripútava k stro-
mom (hoci vlastne tomu rozumiem). Preferujem neinvazívnejšie formy akti-
vizmu. Som idealista a verím, že film je tu na to, aby zmenil svet rozprávaním 
dobrého príbehu. Príbeh malej Romy je mojou poctou krajine môjho detstva. 
Chcem poukázať na to, aká dôležitá je príroda v našom živote. A aké dôleži-
té je to najmä pre deti, ich rozvoj a kreativitu. A chcela som ukázať neuveri-
teľné bohatstvo, ktoré máme okolo seba a dostatočne si ho nechránime.

Mimi som začala písať ešte v časoch covidu, keď sa našim jediným útočiskom stali 
lesy v okolí Bratislavy. Všetci si pamätáme tie bláznivé časy blokád. Mala som byť 
v Bratislave len na krátkej návšteve, ale covid ma tu zablokoval na pol roka. Išli 
sme do lesa a k Dunaju a na moje prekvapenie tam bolo plno ľudí ako v nákupných 
centrách. Bolo to fascinujúce obdobie, plné lesných dobrodružstiev. Hoci nemám 
a ani nechcem mať vlastné deti, deti milujem a trávim s nimi veľa času. Počas tohto 
obdobia som trávila veľa času so svojimi synovcami a priateľmi, deťmi. A tak sa zro-
dil náš nový film. Napísala som ho priamo pre Romy a Cypka, aj keď ide o hraný film.

Opäť, ako v mojich predchádzajúcich filmoch, som si vybrala prácu s neher-
cami. S deťmi sme sa pred nakrúcaním hrali veľa hier a zahrali sme si hru, 
ktorú som vytvorila pre deti metódou Hero's Journey (Tisíc tvárí hrdinu od 
J. Campbella, 1949). Potom prišla pre deti väčšia záťaž – časť nakrúcania, kto-
ré sa konalo v lete 2021, tak sa museli vzdať prázdnin s priateľmi a rodinami. 
Podávali výkony ako dospelí, najmä malá Romy nás každý deň prekvapova-
la svojou statočnosťou a profesionalitou. Bola mojou veľkou oporou.

Keďže projekt bol spontánny, rozhodli sme sa do toho ísť aj napriek malému 
rozpočtu. S vedúcou výroby (Zuzana Czaková) sme sa rozhodli pre minimálny 

Mimi
Autorská explikácia

štáb a zelené nakrúcanie. Ako vedúca výroby bola Zuzana priam čarovná. So 
Simonou Weisslechner (kameramanka) sme zvolili štýl dogmy: žiadne svetlá 
ani náročná kamerová výbava a predovšetkým žiadna technika, ktorá by ruši-
la les. Všetky lokalizačné prieskumy sme robili na bicykli, na nakrúcania sme 
chodili tiež bicyklami. Mimi je poctivý a čistý eko zelený film a sme naň hrdí.

Sme hrdí na to, že našou hlavnou hrdinkou je dievčatko, ktoré prekoná-
va stereotyp rozprávkových princezien čakajúcich na záchranu.

Postprodukcia si vyžiadala viac času, pretože do nej vstúpila vojna na Ukrajine.

Požiadal som svojho zvukára o „dovolenku“. Stala som sa na pár mesiacov 
dobrovoľníkom pre ukrajinských utečencov. Táto skúsenosť ešte viac zdô-
razňuje potrebu ochrany prírody, pretože všetko je prepojené (https://
www.cascades.eu/). Film sme dokončili deň pred vstupom na Berlinale :)

Verím, že náš príbeh dievčatka Romy privedie deti a ich rodičov  
k tomu, aby si užili viac času v prírode a cítili sa tam – v prírode  
– opäť ako doma. Je to ľudská stratégia chrániť naše domovy, takže  
ak sa v prírode opäť cítime ako doma, budeme ju viac chrániť.

Mimi nie je len rodinný film. Je pre všetkých dospelých, ktorí stále nepre-
stali byť zvedavými deťmi. A možno aj pre tých, ktorí sú pohltení svetom do-
spelých – náš film ich katapultuje späť do sveta ich zabudnutého detstva.

Príbehy sú dôležitou súčasťou nášho ľudského sveta, rovnako ako prí-
roda je súčasťou našich domovov. Dúfam, že sa nám podarí preniesť vás 
do krajiny detstva a opäť si s nami trochu zasnívate a zrelaxujete.

Mira Fornay, 12. 1. 2023, Praha
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ROZMARÍNA WILLEMS
CYPRIÁN ŠULEJ 
VERONIKA KOŘÍNKOVÁ
ROMAN LIPKA
BOHUSLAV ZÁRYCHTA
MARGITA MRVOVÁ
MÁRIA FORNAYOVÁ
EMIL ŠTVRTECKÝ
MIRO ČEVELA ML.
JOZEF RENÁČ
JAZMÍNA CIGÁNKOVÁ
KLÁRKA KOŘÍNKOVÁ
NIKOLAS PÉTEŠ

DAGMAR KUSÁ

Romy
Cypko

Mama Romy
Vojak

Cisár zo štrkoviska
Starenka Boženka

Susedka
Sused na člne

Podnikateľ
Dôchodca

Bezdomovkyňa
Hipisácke deti

Pes Enzo
Mimi

Mimi
Herecké obsadenie
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MIRA FORNAY
SIMONA WEISSLECHNER
ZUZANA CZAKOVÁ 
ADAM BERAN
JAN ČENĚK
MICHAL KINDERNAY
NATAŠA ŠTEFUNKOVÁ

scenár, réžia, strih, produkcia
kamera

vedúca výroby
asisent réžie

zvukový majster
hudba

supervízia kostýmov

She-Hero
Štáb

SYNOPSA
Príbeh sedemročnej Romy, ktorej sa stratila andulka Mimi. Odhodlanie Romy  

nájsť Mimi ju vedie cez prastarý dunajský les, kde stretáva postavy s ich zdanlivo  
všednými príbehmi. Romy síce možno Mimi nenájde, no nájde oveľa viac, dobrodružstvo,  

nových kamošov a upevní aj kamarátstvo s Cypkom. Je to film venovaný deťom, 
stromom a rieke, lebo sú pre naše spoločenstvo jedinou budúcnosťou.

HUDBU POSKYTLI
skupina Brajgel, Lucia Piussi

DISTRIBÚCIA
www.filmtopia.sk
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MIRA FORNAY
autorka, producetka, strihačka

Mira Fornay nakrútila štyri celovečerné hrané filmy a štrnásť krátkych filmov. Študovala filmovú réžiu na pražskej FAMU a na NFTS vo Veľkej 
Británii. Fornay debutovala filmom Líštičky (2009), ktorý v premiére uviedol MFF v Benátkach v sekcii International Critic's Week. Jej druhý 

film Môj pes Killer (2013) získal hlavnú cenu Tiger Hivos Award v hlavnej súťaži MFF v Rotterdame v roku 2013. Film bol uvedený na viac ako 
osemdesiatich medzinárodných filmových festivaloch, na ktorých získal množstvo ocenení. Získal tiež cenu CineVision na MFF v Mníchove, 
najlepšiu réžiu MFF Vilnus, MFF Zerkalo, atď. Bol tiež slovenskou národnou nomináciou na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied 
Oscar. Bol nominovaný na cenu Európskej filmovej akadémie. Získal národnú filmovú cenu „Slnko v sieti“ za najlepší scenár, najlepšiu ré-

žiu a najlepší film. Jej tretí film Žaby bez jazyka (2020), uviedol v premiére FF Black Nights Tallinn 2019 a MFF Rotterdam 2020. Film získal cenu 
CineRebel na festivale v Mníchove. Jej štvrtým celovečerným hraným filmom je Mimi (cesta hrdinky) (2023) venovaný detstvu a prírode.

Mira píše nový celovečerný film 2052 – Rabbit Privelege – o nútenom rodičovstve a vlne proti potratom v Európe a USA.  
Mira Fornay absolvovala: rezidenciu v DAAD artist-in-residence, 2017 Berlín. Rezidenciu v International Cite des Arts, Paríž, tri mesiace v roku 2016.

Mimi
Biografie tvorcov
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SIMONA WEISSLECHNER
kameramanka

Simona Weisslechner vyštudovala fotografiu na Škole úžitkového výtvarníctva a kameru na Filmovej 
a televíznej fakulte VŠMU. Ako kameramanka spolupracovala na viacerých krátkych filmoch, pre-
dovšetkým Zelená vlna (2015) Martiny Buchelovej, ktorý bol uvedený v sekcii Future Frames na MFF 
Karlovy Vary, iniciatíve na prezentáciu nových európskych talentov organizovanej Európskym fil-

mom. Simona má tiež bohaté skúsenosti ako prvá asistentka kamery na viacerých slovenských, čes-
kých a medzinárodných produkciách – hraných, seriáloch a reklamách (Koleso času, Whisky Cavalier, 
Dracula). Pracovala na projektoch uznávaných režisérov ako Michel Gondry, Guy Ritchie alebo Darius 
Khondji. Je členkou Asociácie slovenských kameramanov. V súčasnosti je súčasťou kameramanské-

ho tímu pripravovaného bábkového stop-motion filmu Living Large českej režisérky Kristýny Dufkovej. 
Mimi (2023) slovenskej režisérky Miry Fornay je jej celovečerným debutom ako kameramanka.

Mimi
Biografie tvorcov
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ZUZANA CZAKOVÁ
vedúca výroby

Už počas vysokoškolského štúdia pracovala ako projektová manažérka.
Je event manažérkou a pracuje pre televízne programy.

V poslednej dobe pracuje ako produkčná a asistentka réžie pre filmy a televízne seriály. 
 Mimi je jej prvý celovečerný film ako výkonnej producentky.

Mimi
Biografie tvorcov
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MICHAL KINDERNAY
hudobný skladateľ

Michal Kindernay je intermediálny a zvukový umelec, experimentálny 
filmár, kurátor a performer. Jeho audiovizuálne inštalácie prepájajú 
umenie, film, techniku   a vedu. Ekologické problémy reflektuje rôznymi  
technologickými prístupmi vo vzťahu k prírodnému prostrediu.  
Medzi jeho diela patria video performance, interaktívne inštalácie či  
experimentálne dokumentárne projekty či zvukové kompozície. Je  
jedným zo zakladateľov yo-yo neziskovej kultúrnej organizácie  
a iniciátor projektu RurArtMap. Vyučuje na Prague College – MA Fine 
Art a v Centre audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej akadémii
múzických umení (tvorivé moduly). Ako organizátor či umelec sa  
podieľal na mnohých medzinárodných projektoch. Pracuje a žije v Prahe.

Mimi
Biografie tvorcov

JAN ČENEK
zvukový majster

Po absolvovaní Gymnázia Jana Nerudu (1987) pracoval do roku 1999 
v Československom, neskôr Českom rozhlase ako technik, od roku 1990 
potom ako majster zvuku, najmä v hudobnom štúdiu komornej  
a symfonickej hudby. Podieľal sa na záznamoch a prenosoch koncertov  
SOČR a iných orchestrov a súborov, ako aj na výrobe rôznych rozhlasových  
programov. Zároveň študoval zvukovú produkciu na FAMU (1989-97).  
Absolvoval zvuk k hranému filmu „Indiánske leto“ (réžia Saša 
Gedeon). Od roku 1991 vytvoril soundtrack k viacerým hraným, 
dokumentárnym a animovaným filmom pre kiná a televíziu.
V roku 1996 stál pri zrode spoločnosti „Bystrouška, studiové zvuky“,  
ktorá sa zameriava na ozvučenie českých a zahraničných filmov  
a televíznej produkcie. Pod značkou pôsobí dodnes. V rokoch 2008-2020  
bol riadnym členom pedagogického zboru Katedry zvukovej tvorby  
FAMU, kde sa venoval výučbe odborných predmetov a vedeniu  
praktických cvičení.
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SKUPINA BRAJGEL
záverečná skladba filmu Štátny sviatok

„Poézia je, keď emócia našla svoju myšlienku a myšlienka našla slová.“ V tejto definícii poézie od básnika Roberta Frosta 
nachádza Brajgel analógiu k charakteristike svojej hudobnej tvorby. Je to kapela s poéziou v mozgu.

 
Brajgel je rezidentom v Pezinku a Modre, kde sa okrem pravidelného koncertovania všetci členovia aktívne  

podieľajú na organizovaní občianskeho a kultúrneho života aj v širšom kontexte (David Bowie Tribute, Koncert pre 
Jána a Martinu, Medzinárodný festival poézie Feliber Poetry, Literárne večery, diskusie, výstavy a.i.).

 
V roku 2017 vydali debutový eponymný album Brajgel, ktorého súčasťou je aj poviedka Petra Pavlaca Nočný spev 

rúk. O dva roky neskôr vydali singel Geometria samoty a aktuálne je vonku ich nový album Paradise.
 

Brajgel vznikol v decembri 2013 v Pezinku a aktuálne funguje v zložení: Veronika Němcová (spev), Patrik Lančarič  
(texty, gitara, syntetizátor), Marián Lučenič (bicie), Erik Kern (klávesové nástroje) a Adam Jánoš (basová gitara).

 
Pesnička, ktorá zaznie v novom filme M. Fornay, má názov Štátny sviatok. Autorom textu je Patrik Lančarič.

Web: https://brajgel.sk/

Mimi
Biografie tvorcov
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ROZMARÍNA WILLEMS
Romy

KLÁRKA KOŘÍNKOVÁ
Hippie Kid

Romy Willems (8) je veselé energické  
dieťa, rada lozí po stromoch s kamarátmi  
vo waldorfskej škole, stavia bunkre.  
Je milovníčkou príbehov, rada ich pozerá, 
počúva, prežíva a aj číta. Rada sa hýbe,  
pláva, potápa sa, cvičí karate, gymnastiku  
a svoju kreativitu v dráme.

Klárka Kořínková (15) navštevuje prvý ročník 
strednej školy. Baví ju divadlo a písanie. Má 
rada filmy a pripravuje sa na konzervatórium 
pod vedením tanečnice, dnes utečenkyne 
Natálie z Ukrajiny. Rodina Kalárky poskytla 
Natálii a celej jej rodine ubytovanie a podporu.  
Klárka rada tancuje, má psa Fredyho a rada 
číta knihy. Herectvo ju napĺňa a pomáha  
jej bojovať s úzkosťou už od Covidu.

CYPRIÁN ŠULEJ
Cypko

Cyprián Šulej (11). Momentálne ho najviac 
baví hrať rôzne hry – od Pokémonov cez 
Dungeons a drakov až po Magic the me-
eting. Miluje plávanie, potápanie, v mori, 
alebo v jazere by strávil aj celý deň. Okrem 
toho hrá na violončelo a mečbal. Rád hrá 
ping-pong a šach, občas sa ide korčuľovať 
alebo len tak na dvor s partiou kamarátov. 
V škole má rád dejepis a biológiu. Keď mu 
ponúknete krevetovú gyozu so sladkým čili, 
je možné, že sa stanete jeho obľúbencom.

Mimi
O hercoch
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TOMÁŠ HUDÁK: Váš film je príbehom odhodlanej hrdinky, ktorá nebojácne 
ide za svojím cieľom. Jej východisko je zároveň veľmi všedné, je to 
niečo, s čím sa zrejme stretlo mnoho detí – ide hľadať stratenú an-
dulku. Prečo bolo pre vás dôležité vytvoriť takýto typ hrdinky?

MIRA FORNAY: Inšpiráciou mi bola v tom čase sedemročná Romy Willems, hoci 
vôbec nejde o dokumentárny film. Postavu som napísala pre ňu, lebo 
má k takejto hrdinke veľmi blízko – cítila som, že by mohla byť pre 
ostatné dievčatká v jej veku veľkou inšpiráciou. Romy, naša malá hlav-
ná herečka, má totiž veľké srdce a nezlomné odhodlanie, pre druhých 
urobí maximum. Miluje zvieratká a prírodu, je dušou dobrodruh a malá 
bojovníčka. Ak sa niekomu ubližuje, Romy neváha a zasiahne. Ak nie-
kto potrebuje pomoc, ona mu pomôže. Je priama, úprimná a energic-
ká. Zvyčajne sa takého vlastnosti pripisujú chlapcom, no podľa mňa 
je to len stereotyp. V našom prípade je Romy tá akčná a nebojácna, 
zatiaľ čo jej kamoš Cypko je oveľa opatrnejší a zodpovednejší.

T: Hlavná hrdinka počas svojej cesty nielen stretáva, ale i bližšie spoznáva 
viacero ľudí. Uvažovali ste o nich ako o nejakých typoch zaujímavých 
ľudí, ktorí sa nachádzajú okolo nás a možno si ich až tak nevšímame?

M: Postavičky, ktoré Romy stretáva, sú reálne z nášho sveta, no zároveň sú 
aj archetypmi, aké poznáme z rozprávok. Tým, že ich hrajú talentova-
ní neherci, vyzerajú veľmi prirodzene a autenticky. Keď som s deťmi 
začala pracovať na fiktívnom príbehu fiktívnej Romy, hrali sme hru 
cesta hrdinky. Túto hru som prepracovala z dospeláckej terapeutickej 
metódy cesta hrdinu, ktorú som ako výcvik na rozvoj osobnosti ab-
solvovala v roku 2019, len som ju prispôsobila deťom. S Romy, Cypkom 
a Klárkou, ktorí vo filme hrajú, sme tak strávili čas plný dobrodruž-
stiev, zatiaľ čo som písala scenár. A keďže rada pracujem spontánne, 
do príbehu mi počas nakrúcania občas vkĺzla nová postavička, ktorú 
sme v lese stretli, ako napríklad pán na člne – ten v pôvodnom scenári 
nebol. Veľmi však chcel vo filme hrať, a tak sa stal pánom Pagáčikom 

Mimi
Rozhovor s autorkou
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alias Výzvou. V postavách Cisára zo štrkoviska či Kráľovnej podsvetia – 
bezdomovkyne Danice som však obsadila hercov zo svojho predchádza-
júceho filmu. A opäť si tu zahrala aj moja mama Mária. Deti ju milovali. 
Neuvažovala som o postavách, ktoré si možno až tak nevšímame, no 
niečo na tom bude. Postavy sú zaujímavé aj tým, že naša spoločnosť si 
ich veľmi nevšíma, či už ide o starších ľudí, alebo ľudí bez domova. Nebol 
to však zámer, ľudia mimo mainstreamu ma skrátka vždy priťahujú.

T: Film ide pri jednotlivých stretnutiach tak trochu za realizmus. 
Prečo ste sa rozhodli pre takýto postup?

M: Keď pracujete s deťmi v magickom prostredí lesa s prastarými stromami a nád-
hernou riekou a objavujete s nimi rôzne zákutia, otvárate vo svojej duši 
nový priestor. Ja som ako dieťa, mám neobmedzenú fantáziu a deti sa mi 
stali vysnívanými partnermi, preto sme sa občas z reálneho sveta presu-
nuli za jeho hranice. No stále sme pracovali s miestami a atmosférou, ktoré 
jednoducho boli v dunajských lesoch. Tá atmosféra je magicko-realistická.

T: Dej filmu sa takmer celý odohráva v lese. Prečo ste sa rozhodli  
práve pre toto prostredie?

M: Bolo to jednoduché rozhodnutie. Keď sme film vymýšľali, písal sa rok 2020 
a okolo nás bola pandémia. Keď sme v lete 2021 nakrúcali, pandémia 
síce ustupovala, no les bol ideálny priestor na prácu bez ohroze-
nia. Aj keď sme sa pravidelne testovali a dbali na všetky opatrenia, 
v lese sme mali bezpečné prostredie. Zároveň som chcela upozorniť, 
ako sú lesy a celkovo príroda pre nás podstatné. Venovala som ten-
to film deťom, stromom a rieke, lebo to je pre mňa posvätná trojica, 
bez ktorej by už naše ľudské spoločenstvo určite dávno vyhynulo.

T: Už ste spomínali, že ste scenár písali pre konkrétnu hereckú predstaviteľku. 
 Ako sa vám pracovalo s detskou herečkou?

M: Pracovalo sa mi skvelo. Romy ma rovnako veľa energie ako ja, a preto sme sa 
v tomto ohľade nemuseli kontrolovať. Mala som jej dôveru a ja som úplne 
dôverovala jej, i keď sme v dôsledku únavy mali niekedy aj ťažšie chvíle. 
Nakrúcanie bolo totiž minimalistické – nemali sme žiadne maskérky, kosty-
mérky, scénografky a podobne; základný štáb tvorilo sedem ľudí, najviac 
nás bolo na mieste dvanásť. A to sme robili hraný film! Pre Romy bolo ťažšie 
opakovať scénu viackrát, niekedy sme ju išli viac ako trikrát, pretože sa 
musela presne naučiť repliky, hoci ešte nevedela čítať. No napriek všetkým 
ťažkostiam to bola krásna práca a všetci sme sa vzájomne obohatili. 
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DISTRIBÚCIA
www.filmtopia.sk

FILMTOPIA – filmová distribučná spoločnosť Filmtopia je distribučná spoločnosť, ktorá vytvára priestor pre kvalitnú fil-
movú tvorbu. Do kín, filmových klubov, ale aj iných alternatívnych priestorov prináša slovenské i zahraničné filmy, ktoré 

často otvárajú dôležité spoločenské témy, majú ambíciu byť niečím výnimočné a zároveň umelecky atraktívne pre sloven-
ských divákov a diváčky. Súčasťou Filmtopie je aj projekt Filmtopia online, ktorý umožňuje sledovať kvalitné filmy v po-

hodlí domova, legálne a vo vysokej kvalite. VOD platforma sa pravidelne rozširuje o artové filmy, klasiku, umelecky spra-
cované dokumenty, experimenty aj slovenské filmy. Sme distribútor kvalitných autorských hraných, dokumentárnych a 
animovaných filmov so spoločensko-umeleckým presahom a širokým žánrovým spektrom. V roku 2016 sa Filmtopia stala 

súčasťou medzinárodnej distribučnej platformy KineDok, prostredníctvom ktorej získali autorské dokumenty zo sied-
mich európskych krajín, vrátane Slovenska nových divákov a vytvorili spolu novú kreatívnu platformu pre dokumentár-

ny film a jeho prezentáciu medzi jednotlivými krajinami. Filmtopia uvedie do kín ročne takmer 20 filmových titulov.

KONTAKT FILMTOPIA
Silvia Učňová Kapustová

silvia@filmtopia.sk
www.filmtopia.sk

KONTAKT PR
Dana Freyerová

freyerova.dana@gmail.com

KONTAKT NA PRODUCENTA 
Mirafox, Mira Fornay 

mira.fornay@mirafox.sk
FB: SHE-HERO (MIMI original title)

web: mirafox.sk

Mimi
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KOPRODUKCIA

PRODUKCIA

S PODPOROU


