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Dlouho očekávané pokračování 
filmu Avatar s podtitulem 
The Way of Water vpadlo do kin 
na konci minulého roku. Režisér 
James Cameron na něm pracoval 
dlouhých 13 let a jak může 
spousta diváků potvrdit, čekání 
se vyplatilo.

Opravdová 3D technologie
Od prvního Avatara vzniklo minimum snímků, které 
by opravdu naplno využívaly trojrozměrné technologie. 
Cameron věnoval filmu velkou náruč péče, co se týká 
této technologie, vše podřizuje postavám a budování 
světa Pandory, jenž má stále co nabídnout a čím ohro-
movat. „Byla jsem na Avatarovi 2 třikrát, poprvé ve 3D, 
pak 2D, jelikož jsem chtěla vidět rozdíl. Potřetí jsem 
opět zamířila do 3D sálu, jelikož na ten film jdete kvůli 
efektům a ne kvůli příběhu,“ prozradila studentka Jana 
z Fakulty ekonomické. S ní souhlasila i desítka dalších 
studujících z nejrůznějších fakult, kteří se shodli, že 
filmy jako Avatar jsou dělány pro vizuální zážitek.

Má příběh co nabídnout?
„Příběh není nijak složitý, neříkám, že je nudný, ale 
dost předvídatelný, já osobně šel do kina kvůli famózní 
grafice filmu,“ říká David z Fakulty pedagogické ZČU. 
Někteří ale vnímají příběh filmu jako klíčový, neboť 

tvrdí, že jak první, tak druhý díl Avatara v nich něco 
zanechal. „Mně se líbilo, že byl kladen důraz na pouto 
v rodině, myslím, že lidi by si z Na'vi měli vzít příklad,“ 
tvrdí studentka Helena z Fakulty filozofické. Není ta-
jemstvím, že režisér James Cameron do obou dílů vložil 
silný ekologický podtext. Varuje nás, že o Zemi bychom 
měli pečovat, nikoliv ji ničit.

O čem Avatar 2: The Way of Water vlastně je?
Rodinka modrých domorodců přežívá na planetě, kte-
rou se stále snaží obydlet „Nebešťané“, jelikož Země 
umírá a potřebují najít nové místo, kde by se mohli 
usadit. Otec rodiny Jake byl původně člověk, který se 
však rozhodl ve světě Pandora žít. Avatar plukovníka 
Quaritche z prvního snímku má i nadále v plánu hlav-
ního hrdinu Jakea zabít, proto Jakeova rodina potřebuje 
získat nové útočiště v bezpečí, daleko od „Nebešťanů“. 
Zázemí hledají u dalšího kmene, který žijí v blízkosti 
vody a pod ní, a jak se film vyvíjí dál, už neprozradím.
Skoro všichni vám řeknou, že Avatar: The Way of Wa-
ter stojí za zhlédnutí i přes jeho délku. „Že film má tři 
hodiny, jsem upřímně ani nezaznamenal, i když mě to 
zprvu dost od zhlédnutí odrazovalo,“ potvrzuje Matěj 
z Fakulty strojní.
Druhý Avatar je hit a zdá se, že v kinech vydrží pěkně 
dlouho. Pokud tedy budete mít tu možnost na něj zajít, 
určitě si ji nenechte ujít, jelikož přímo praská ve švech 
3D efekty, které ze svých obýváků neoceníte. �
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