
Lanthimosov film začína scénou, keď rodičia spolu s ich troma dospelými 
deťmi sedia v kúpeľni a počúvajú nezmyselný výklad niektorých slov. Jedna 
z dcér následne navrhne, aby sa zahrali hru, kto najdlhšie vydrží držať prst 
pod prúdom horúcej vody. Všetci súhlasia, otec sa dcéry pýta, ako by tú 
hru nazvala. Séria podobne absurdných situácií, ktoré sú zaznamenané 
prevažne statickou kamerou v  starostlivo komponovaných záberoch, 
pomaly buduje stupňujúce sa napätie. Všetky postavy majú minimálny 
emocionálny prejav, ich činom mnohokrát chýba akákoľvek motivácia. 
Preto momenty v druhej polovici filmu, keď sa po celý čas skrývané nási-
lie vyderie skutočne na povrch, pôsobia priam šokujúcim dojmom. Avšak 
diváci sa aj tak nedočkajú vyhroteného konca, ten sa drží podobnej línie 
doslova kontrolovaných emócií. Záverečná bodka ranného príjazdu otca 
do továrne je pre divákov skôr ďalším z mnohých otáznikov.
Dalo by sa povedať, že Giorgos Lanthimos je istou gréckou obdobou Mi-
chaela Hanekeho, či dokonca Ulricha Seidla. Zvrátené praktiky otca do 
vysokej miery pripomínajú konania postáv v Hanekeho filmoch, hlavne 
dvojicu z Funny Games, štúdia rodiny zase Seidlove dokumentaristicky la-
dené snímky ako napríklad Psie dni. Lanthimos bez akéhokoľvek zaujatia 
zobrazuje situácie, ktoré navonok môžu pôsobiť absurdným dojmom, no 
po hlbšom zamyslení sa si uvedomíme, že prinášajú so sebou krutú son-
du do súčasnej spoločnosti.

Giorgos Lanthimos vyštudoval réžiu na Stavrakos Film School v Aténach. 
V súčasnosti je považovaný za jedného z najvýraznejších gréckych režisé-
rov. Aj vďaka filmu Očný zub, ktorý získal ocenenie Un Certain Regard na 
Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes 2009 a zároveň bol nomi-
novaný na Oscara v kategórii Najlepší cudzojazyčný film.
V dome na samote, ktorého súčasťou je vysoký múr izolujúci jeho oby-
vateľov od zvyšku sveta, býva podivná família. Otec, hlava rodiny, jeho 
veľmi submisívna manželka a ich tri dospelé deti – dve dcéry a syn. Jedi-
ný, kto môže opustiť toto prostredie, je otec. Ten každý deň odchádza 
na aute viesť neďalekú továreň a zároveň donáša rodine všetky zásoby. 
Okrem zásob zvykne niekedy priviezť aj Christinu, zamestnankyňu bez-
pečnostnej služby v tej istej továrni, ktorá má na starosti uspokojiť se-
xuál ne potreby jeho syna. Zvrátený, ale v podstate fungujúci stereotypný 
spôsob života tejto rodiny jedného dňa naruší práve Christina. Rozhodne 
sa totiž darovať čelenku jednej z dcér za protislužbu. Od tohto momentu 
sa situácia v dome začína pomaly meniť.
Hlavná postava príbehu – otec – celý čas vystupuje nielen ako hlava ro-
diny, ale doslova ako despotický vládca nad životmi svojich troch detí 
a manželky. Má v rukách najväčšiu moc a môže si dovoliť čokoľvek. K vlast-
nej rodine sa správa ako k majetku, lepšie povedané zvieratám (čo len 
potvrdzuje scéna, keď núti manželku a deti štekať). Otec „vychováva“ deti 
podľa svojich zvrátených predstáv a pravidiel, zároveň tým buduje úplne 
absurdný svet založený predovšetkým na strachu z okolia. Svojej rodine 
nedovolí žiaden kontakt s vonkajším svetom, dokonca pred príchodom 
domov strháva etikety zo všetkých výrobkov. Jediným cudzím prvkom je 
spomínaná Christina. Otec ju vždy k nim dovezie so zaviazanými očami, 
aby netušila, kde bývajú, za jej sexuálne služby jej platí. Christina však 
svojím činom jedného dňa spôsobí, že staršia dcéra začne uvažovať nie-
len nad doterajším vlastným životom, ale aj nad existenciou života mimo 
ich rodinného, izolovaného pozemku. Tým sa spustí séria ešte zvrátenej-
ších situácií plných skrytého teroru zo strany otca.
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„Kedy je dieťa pripravené  

opustiť dom rodičov? Až mu 

vypadne pravý očný zub. Alebo 

ľavý, to je jedno. V tejto dobe je 

telo pripravené čeliť všetkým 

nebezpečenstvám.“ (citát z filmu)

„Desivo klaustrofobický,  

živočíšne vysústružený, chladne 

dištancovaný počin o troch 

mladých ľuďoch uväznených 

v bizarnom a absurdnom svete 

ich rodičov. Vydarený portrét 

nielen súčasnej gréckej 

spoločnosti.“ (Michal Hoge,  

2010, filmserver.cz)
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