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Nebojte se tmy, vzkazuje v novém pohádkovém hororu 
Guillermo del Toro 

 

Kultovní mexický režisér Guillermo del Toro, autor filmových hitů jako 

Faunův labyrint, Blade 2 nebo Hellboy 2: Zlatá armáda, je podepsán coby 

scénárista a producent mysteriózního hororu s pohádkovými prvky 

NEBOJTE SE TMY (Don't Be Afraid Of The Dark). Režii snímku, jehož česká 

premiéra je naplánována na 15. září 2011, svěřil del Toro komiksovému 

kreslíři Troyi Nixeymu. 

Temný snímek Nebojte se tmy, na jehož scénáři del Toro spolupracoval 

s Matthewem Robinsonem, je remakem stejnojmenného televizního filmu 

z roku 1973. Děj se točí okolo starého viktoriánského sídla Blackwood 

Mansion ve státě Rhode Island, kam přijíždí malá Sally (Bailee Madison) za 

svým otcem, architektem Alexem (Guy Pearce) a jeho přítelkyní Kim (Katie 

Holmes). Sallyin otec je pohlcen svým zaměstnáním a touhou 

rekonstruovat starý dům, Kim se marně snaží navázat přátelství s jeho 

dcerou a samotná Sally se v novém domově cítí poněkud odstrčená. Ze 

zvědavosti a navzdory varováním svého opatrovníka, pana Harrise (James 

Thompson) začne staré sídlo prozkoumávat a brzy objeví starý vchod do 

rozsáhlého sklepení. Ze zapečetěného krbu tam dole se ozývají hlasy, které 

Sally volají jejím jménem a prosí o pomoc.  

V prologu snímku se dozvídáme o ponuré minulosti domu a hrozném osudu jeho předchozího nájemníka, přírodovědce 

a ilustrátora Emersona Blackwooda. Podzemí honosného sídla obývají skřeti, prastaré zlé bytosti, žijící v temnotě a živící 

se dětskými zuby. Poté, co se nelidská stvoření dostanou díky Sallyině zvědavosti ven, ocitá se celá rodina v nesmírném 

nebezpečí. Do s vé práce zahleděný Alex však 

na varování své dcery nedbá až do chvíle, kdy 

invazi vetřelců z hlubin země již nelze zastavit. 

V souboji o holý život se musí rozpolcená 

rodina semknout a držet při sobě – ale je toho 

ještě vůbec schopna? Nebo je už moc pozdě, a 

osud nešťastné rodiny Emersona Blackwooda 

se bude opakovat?  

Guillermo del Toro opět servíruje temně 

hororový příběh s pohádkovými motivy o 

archetypálním souboji dětské čistoty se silami 

zla. Nebojte se tmy připomíná nejlepší 

momenty Faunova labyrintu, pouze 

v koncentrovanější podobě na půdorysu komorního rodinného dramatu. Dechberoucí snímek je výsledkem setkání del 

Torovy nespoutané fantazie stejně jako mistrovského výtvarného cítění režiséra Troye Nixeyho a co do ohlasů jde o 

jeden z nejintenzivnějších filmových zážitků tohoto roku. Pokud jste se dosud tmy nebáli, brzy začnete… 

Link na trailer: https://www.facebook.com/video/video.php?v=2153753037772 
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ZAJÍMAVOSTI O FILMU 
 

Původní, televizní verzi filmu z roku 1973, 

viděl Guillermo del Toro ještě jako malý 

chlapec v Mexiku a dle vlastních slov na něj 

nesmírně zapůsobila: „Byl to 

nejstrašidelnější TV film, co jsem v dětství 

viděl. Vyděsil celou mojí rodinu a hluboce se 

mi vryl do paměti.“ 

Později při psaní scénáře del Toro vnesl do 

původní synopse snímku některé úpravy a 

vlastní inovace. Původní postava Sally byla 

kupříkladu dospělou ženou, del Toro však 

chtěl ve filmu mít coby hlavní postavu malou 

holčičku. Vždy ho také zajímaly pohádkové 

postavy zubních víl (tooth fairy) a téma se 

ve filmu rozhodl rozvést v postavách zlých „zubních skřetů“: „Zubními vílami jsem byl posedlý už od dětství. Vždycky mě 

zajímalo, proč vlastně ty zuby chtějí? Jestli je jedí, či zda z nich vytvářejí nějaké ornamenty – prostě co s těmi zuby od dětí 

nakonec dělají? A nikdy jsem nedostal uspokojivou odpověď…“ 

Na scénáři pracoval del Toro s Matthewem Robinsonem dlouho před realizací samotného filmu (samotná příprava filmu 

před jeho natáčení prý trvala od roku 1993 do roku 2009). Mnohé z motivů se tak objevily v pozměněné podobě i v del 

Torových dalších filmech, zejména ve Faunově labyrintu a v Princi bez království (Devil’s Backbone). Coby režiséra svého 

dlouholetého projektu si Guillermo del Toro nakonec zvolil komiksového výtvarníka Troye Nixeyho, poté co viděl jeho 

grafické ztvárnění jednoho komiksového scénáře Mikea Mignoly, autora Hellboye. 

Pro postavu architekta a otce Sally Alexe měl del Toro od počátku v hlavě Guye Pearceho, známého coby představitele 

titulní postavy muže bez paměti v kultovním snímku Memento, nebo jedné z hlavních rolí australského westernu 

Proposition, natočeného podle scénáře a 

s hudbou Nicka Cavea. Pro postavu Kim se 

nakonec podařilo zlákat Katie Holmes, 

známé z filmů Děkujeme, že kouříte a 

Batman začíná nebo seriálu Dawsonův svět 

– a to zčásti také proto, že je velkou 

fanynkou předchozího Nixeyho krátkého 

filmu Latchkey’s Lament. 

Dětskou představitelku role malé Sally – 

úchvatnou Bailee Madison – doporučila 

druhému producentovi Markovi Johnsonovi 

Natalie Portman. Guillermovi del Torovi 

nadaná, ale zcela přirozená Bailee okamžitě 

padla do oka: „Je hrozně těžké najít 

dětského herce, který už není přežvýkaný filmovým průmyslem a plný naučených hereckých póz – Bailee však je výjimka, 

kterou nám seslalo na plac samo nebe. Ve svém hraní je neuvěřitelně impulzivní a přirozená. A vidět všechny tři 

představitele hlavních rolí po hromadě pro nás bylo obrovským štěstím – přesně takhle jsme si s Troyem obsazení filmu 

představovali, a nakonec se nám to splnilo.“  

Návrhem postav malých zubních skřetů, zvaných „homunkulové“, kteří se nakonec ve filmu objeví v digitální podobě, se 

ujal del Toro spolu s Nixeyem a designéry Zadem Charem a Keith Thompson. „Chtěli jsme, aby byli malí, odkazovali svým 

vzhledem na příšerky z původní verze filmu a byli tak strašidelní, jak to jen jde. Takové malé, prastaré, vrásčité obludky. 



Nebojte se tmy 3 

Měli jsme spoustu různých nápadů a představ, 

než jsme se ustálili na jedné, se kterou jsme 

byli všichni navýsost spokojení. Doufáme, že 

budou strašit ještě další generaci malých 

dětí,“ dodává s úsměvem režisér Troy Nixey. 

Katie Holmes se při přípravě na svou roli Kim 

inspirovala klasikami hororového žánru, jako 

jsou filmy Vymítač ďábla nebo Rosemary má 

děťátko, během samotného natáčení se ale 

prý více soustředila především na napjaté 

vztahy uvnitř rodinného trojúhelníku než na 

strašidelné elementy příběhu. Jsou podle ní 

stejně důležitou hybnou silou filmu, jako 

hororové momenty s útoky hord zubních 

skřetů. 

Guy Pearce, kterému se s Katie Holmes dle vlastních slov úžasně spolupracovalo, nahlíží na celý film podobně. Jde podle 

něj o „klasické rodinné drama, které se v určitých momentech blíží hororu – ale takovému, který se může velmi snadno 

objevit v každém momentě našich vratkých životů.“ 

Hollywood Classic Entertainment uvede film NEBOJTE SE TMY do kin 15. září 2011. 
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http://akas.imdb.com/title/tt1270761/ 
 
http://www.facebook.com/NebojteSeTmy 
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