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FILM Z DIELNE LADISLAVA KABOŠA, REŽISÉRA ÚSPEŠNÉHO DOKUMENTU VŠETKY MOJE DETI 
 

 

FARBY PIESKU 
Fascinujúci príbeh ženy – uprostred vojny, uprostred moslimského sveta 

 © MEDIA FILM, Rozhlas a televízia Slovenska, KABOS Film & Media, Slovenská republika 2015 
 
Stopáž                     79:22  
Master DCP 2K – slovenský originál /5.1 audio     
Prístupnosť od 15 rokov 
Žáner dokumentárny  
Scenár a réžia Ladislav Kaboš 
Produkcia Svatava Maria Kabošová, Michael Kaboš 
Hudba Martin Dohnal a Arcadia Library 
Strih Darina Smržová 
Zvuk Bohumil Martinák 
Kamera Ladislav Kaboš 
Účinkuje Ľubica El Malaheg a jej líbyjská rodina 
DCP Mastering CINEPOST, Barrandov 
 
 
Obsah:  Časozberný dokumentárny film Farby piesku (2006-2014) je sondou do duše ženy – Slovenky, ktorá 
konvertovala k islamu, a pre ktorú sa Líbya a arabský svet stali novým domovom. Ľuba El Malaheg sa osudovou 
láskou zaľúbila do líbyjského chirurga a pracovala 20 rokov ako zdravotná sestra, neskôr ako vedúca na ARO v 
nemocnici v Misurate. V roku 2011 vojna zmenila jej život v peklo na zemi. Obkľúčená Misurata statočne odolávala 
náporu Kadáffího vojsk. Príbeh líbyjsko-slovenskej rodiny uprostred občianskej vojny je plný dramatických zvratov 
a emócií, ktorý divák spoluprežíva od začiatku do konca so zatajeným dychom. Šokujúce, surové zábery reality sú 
prvýkrát zverejnené práve v tomto filme. Sugestívne fragmenty z bojov v prvej línii umocňuje obetavosť hrdinky, pre 
ktorú pomoc raneným a umierajúcim sa stáva životným poslaním. Ľuba El Malaheg sa podieľala aj na záchrane 
britského fotoreportéra G. Martina, ktorého dramatický osud sledovali všetky spravodajské stanice. Film 
sprostredkuje autentické svedectvo nielen o Líbyi a životných hodnotách moslimov, ale aj o tom, ako vojna drasticky 
zasahuje do života civilistov.  

Realizáciu filmu podporilo Ministerstvo kultúry SR, Státní fond kinematografie ČR. Vývoj, výrobu a distribúciu podporil 
Audiovizuálny fond. Film získal Cenu primátora mesta Piešťany na medzinárodnom festivale CINEMATIK 
2015. Režisér je za film Farby piesku nominovaný na Krištáľové krídlo 2016 - audiovizuálne umenie. 

Info a trailer:  www.farbypiesku.sk	


