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Absolventi: svoboda není zadarmo
barevný, dokumentární, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, DVD-K, Dolby digital 5.1, dlouhý – 83
min.
Původní název: Absolventi: Sloboda nie je zadarmo. Země původu: SR. Výrobce: Hailstone Tomáš Krupa / Furia Film / Family Film. Koprodukce: RTVS. S podporou: Audiovizuálny fond
SR. Rok výroby: 2012. Premiéra: 1.5.2014. Monopol: Mirius Film Distribution. Mluveno:
slovensky (anglické titulky).
AUTOŘI: Námět: Tomáš Krupa, Pavol Palárik. Scénář: Tomáš Krupa, Pavol Palárik.
Dramaturgie: Ingrid Mayerová, Olga Sommerová, Pavol Palárik, Mária Šnircová. Režie:
Tomáš Krupa. Kamera: Ján Kász, Pavol Palárik, Pavol Briatka, Martin Čech, Ivo Miko. Hudba:
Hildur Gudnadóttirová, Zoë Keatingová, Richard Skelton. Různé skladby a písně. Střih: Pavol
Palárik. Zvuk: Miloš Hanzély. Vizuální efekty: (supervize) Peter Palárik. Zvlášní efekty: Marek
Petrík, Braňo Podlucký. Produkce: Kamila Babinecová (Furia Film), Pavol Palárik (Family
Film), Romana Stašová-Vargová (RTVS). Producenti: Lívia Filusová (Furia Film), Tomáš Krupa
(Hailstone), Pavol Palárik (Family Film), Emília Šrámková (RTVS).
ÚČINKUJÍCÍ: Filip Jurkovič, Pavol Kaniansky, Miroslav Mráz.
CENA: MFDF Jeden svět Bratislava 2012: Zvláštní uznání mezinárodní poroty.
Dokumentární film slovenského režiséra Tomáše Krupy Absolventi: Svoboda není zadarmo se
zabývá postavením současných absolventů vysokých škol na trhu práce u našich východních
sousedů. Sleduje trojici mladých mužů, kteří úspěšně dokončili studium uměleckých oborů,
uživit se však v této oblasti prakticky nemohou. Proto pracují s různými úspěchy v jiných,
mnohdy velmi odlišných odvětvích, mj. jako letecký stevard či podnikatel s chovatelskými
potřebami. Protagonisté uvažují o tom, nakolik vysoká škola připraví mladého člověka na
reálný život a zda vůbec může být jedinec v dnešní době svobodný. Jejich výpovědi mají místy
intimní charakter, v obecné rovině pak film kritizuje mechanismy kapitalistické společnosti.
Snímek zaujme působivým vizuálním pojetím i výrazným hudebním doprovodem.
OBSAH: Trojice mladých Slováků přemýšlí o svobodě člověka. – Filip studuje na umělecké
škole, chce se prosadit jako výtvarník. Dřív pobýval ve Velké Británii, ale tamní prostředí mu
nevyhovovalo. Připravuje závěrečnou videoinstalaci. Ve škole se může svobodně projevovat,
ale obává se budoucnosti. – Absolvent herectví Pavol pracuje jako stevard u letecké
společnosti. Občas se mu naskytne menší herecká příležitost. Původní plán naplno se
věnovat herectví mu nevyšel. – Filip v Anglii psychicky strádal, dělal i podřadné práce. Koná
se vernisáž jeho fotografií. V umění hodně experimentuje sám se sebou. Někdy jde až do
krajností, podstupuje různé druhy sebepoškozování a sebetrýznění. Umění je pro něj také
terapií. Vadí mu cenzura, chce věci naopak odkrývat. Rád běhá. – Pavol je nespokojený s
pracovními podmínkami. – Filip věří, že je důležitý poctivý přístup k práci. – Miro pracuje v
rodinných prodejnách potřeb pro chovatele. Hovoří o těžkostech podnikání, uspět není
snadné. Studoval dokumentární film a fotografii. Díky škole získal delší čas na rozmyšlenou,
čím by se chtěl v životě zabývat. Vždy ho zajímala veterinární medicína. – Filipovi vadí
pokrytecké názory lidí, kteří často tvrdí, že umělci jsou blázni. Mívá pocit zbytečnosti, vadí
mu, že moderní umění je pro širší veřejnost nesrozumitelné. Studenti uměleckých oborů
podle něj nejsou informováni o realitě života po studiích. – Filip se bojí, že ho budoucí práce
nebude naplňovat. – 2010. Pavola zaměstnavatel připravil kvůli ekonomické krizi o peníze.
Mladík odmítal létat do nebezpečných oblastí. Připadá si jako rukojmí. Dřív dělal biatlon, nyní
chodí střílet. Od aerolinek odešel a chce být na volné noze. – Miro stále pracuje v rodinné
firmě. Finance řeší jeho rodiče, on dělá běžnou práci v prodejnách. Oženil se. - Rodina
otevírá novou rozsáhlou prodejnu. – Filip se účastní pohřbu. Ve své tvorbě často riskuje;
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zapaluje se a běhá v zimě nahý. Dřív myslel, že umění je pro něj berlička, ale není. – Pavol se
zúčastní demonstrace nespokojených nezaměstnaných občanů. Mentální kouč mu řekne, že
neudělal všechno pro to, aby se uživil herectvím. – Miro čelí v podnikání konkurenci velkých
obchodních řetězců. S manželkou řeší pracovní problémy. Čekají dítě. Práce mu bere veškerý
čas. – O Filipovy fotky v aukci není zájem. Znalkyně tvrdí, že Slováci nemají vztah k umění a že
Filipova tvorba je příliš výstřední. - Filip odpromuje i díky absolventskému trikovému videu s
jeho skokem z útesu do hlubiny. Přemítá o tom, na co ho škola připravila. Instituce se mu zdá
odtržená od reálného života. – Miro je otcem. – 2011. Pavol získal několik rolí. Obchází
castingy a učí na střední škole informatiku. – Miro vysokou školu považuje za potřebnou, i
když se absolvent neuplatní v oboru. Jeho rodičům se v podnikání v 90. letech dařilo
mnohem lépe, měli štěstí na dobu. Nyní nestačí jen tvrdě pracovat. – Absolvent Filip hledá
zaměstnání na úřadu práce. Místo pro výtvarníka tu nenabízejí. Mladík kvůli tomu
zpochybňuje přínos vzdělání; škola ho prý nenaučila, jak žít. Kritizuje současný systém.
Zúčastní se běžeckého závodu.
-dhTOMÁŠ KRUPA (nar. 14.12.1983, Žilina, Československo) absolvoval studijní program
Filmová dokumentární tvorba v ateliéru Olgy Sommerové na Fakultě dramatických umění
Akademie umění v Banské Bystrici (2003-2008). Od roku 2009 působí jako nezávislý režisér,
scenárista a producent. Založil společnost Hailstone, zaměřenou na produkci dokumentů.
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) (studentské filmy) kr. dok. o hudebním
fenoménu zvaném rave parties Trip to nowhere (2005, Výlet nikam; spol. režie, spol. kam.,
střih), střm. dok. V kruhu manželskom (2006; + nám., spol. kam., spol. střih, prod.; Early
Melons 2008, Bratislava – Čestné uznání), střm. cestopis V Indii medzi svetlom a tmou
(2008; + spol. nám., kam., prod.); (celovečerní) distribuční snímek Absolventi: Svoboda
není zadarmo (2012, Absolventi: Sloboda nie je zadarmo; + spol. nám., spol. sc., spol.
prod.; MFDF Jeden svět Bratislava 2012 – Zvláštní uznání). Momentálně připravuje druhý
celovečerní dokument Život je krátky o stavu společnosti ve třech sousedících krajinách
(Slovensko, Česko, Polsko).
-kk-
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ANGELIKA
barevný, historický, dobrodružný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 35mm, Dolby
Digital, dlouhý – 113 min.
Původní název: Angélique. Země původu: Francie, Belgie. Výrobce: Ajoz Films. Koprodukce:
EuropaCorp / France 3 Cinéma / Mona Film / Climax Film / Wilma Film. S účastí Canal Plus /
Ciné Plus / France Télévisions / Plus Image 4 / Hoche Image / Cinémage 7. Rok výroby: 2013.
Premiéra: 27.2.2014. Monopol: Bioscop. Mluveno: česky (dabováno); francouzsky (české
titulky). – Film podle románu Anne a Serge Golona Angelika, markýza andělů.
AUTOŘI: Námět: Anna Golonová, Serge Golon – román Angelika, markýza andělů (1955,
česky naposled Fragment, Praha 2007). Scénář: Nadia Golonová, Philippe Blasband, Ariel
Zeïtoun. Režie: Ariel Zeïtoun. Kamera: Peter Zeitlinger. Hudba: Nathaniel Méchaly. Různé
skladby a písně. Výprava: Patrick Durand. Kostýmy: Édith Vespériniová, Stephan Rollot.
Střih: Philippe Bourgueil, Jennifer Augéová. Zvuk: Thomas Berliner, François Joseph Hors.
Vizuální efekty: Rodolphe Chabrier. Koordinátoři kaskadérů a soubojů: Michel Carliez,
Robert Lahoda. Výkonní producenti: Emmanuel Jacquelin, Olivier Rausin, Filip Hering, Gérald
Podgorny. České titulky: Anna Kareninová (Tvůrčí skupina Josefa Petráska). České dialogy a
režie české verze: Petr Pospíchal (Studio Barrandov).
HERCI: Nora Arnezederová (Angelika – Kateřina Lojdová), Gérard Lanvin (Joffrey de Peyrac –
Jan Šťastný), Tomer Sisley (Philippe de Plessis Bellière – Ondřej Vetchý), Simon Abkarian
(Desgrez – Vladimír Beneš), David Kross (král – Ondřej Brzobohatý), Mathieu Boujenah
(markýz d´Andijos), Matthieu Kassovitz (Nicolas/Calembredaine – Otakar Brousek ml.),
Miguel Herz-Kestranek (markýz de Plessis Bellière – Vladimír Brabec), Julian Weigend
(Fouquet – Filip Blažek), Rainer Frieb (Mazarin – Milan Slepička), Florence Costeová (Margot
– Terezie Taberyová).
LOKACE (v ČR): Praha (Karlův most, Vltava), zámek Telč, Arcibiskupský zámek Kroměříž, hrad
Točník, hrad Křivoklát, kamenolom v Ouštici u Benešova.
Bezmála padesát let po premiéře prvního filmu z pětidílné série o krásné Angelice, markýze
andělů, již v letech 1964–68 natočil „mušketýrský“ režisér Bernard Borderie, vznikla nová,
zdánlivě realističtější verze osudů hrdinky knižní ságy manželů Anne a Serge Golonových. –
Sedmnáctiletá dcera venkovského šlechtice Angelika de Sancé de Monteloup je přinucena
provdat se za bohatého, ale staršího, zjizveného a kulhajícího hraběte Joffreye de Peyrac. Na
zámku v Toulouse si hrabě s pověstí čaroděje dívku postupně získá galantností a vzdělaností.
O několik let později šťastné manžele se dvěma dětmi navštíví král Ludvík XIV. Málem se však
stane obětí atentátu v Peyracově zlatonosném dole. Z popudu spiklenců, jejichž někdejší
plány otrávit krále před lety překazila právě malá Angelika, dá král Peyraca uvěznit za
čarodějnictví. Ve zmanipulovaném procesu je navzdory úsilí advokáta Desgreze šlechtic
odsouzen k popravě. Poté, co ztroskotá i záchranná akce pařížských banditů, vedených
Angeličiným přítelem z dětství Nicolasem, je Peyrac upálen. Zoufalá Angelika nachází
útočiště mezi pařížskou chátrou... – Kostýmní dobrodružná romance Ariela Zeïtouna, která
se natáčela na několika místech České republiky, je plánována jako dvoudílný film.
-tseARIEL ZEÏTOUN (nar. 26.9.1949, Tunis, Tunisko) začínal jako asistent režie u filmu Tři
miliardy bez výtahu (1972, Trois milliards sans ascenseur; r. Roger Pigaut). Během 70. let
sbíral zkušenosti na různých postech ve filmových společnostech Gaumont Pathé a Renn
Production. V listopadu 1978 založil Partner’s Production, již v roce 1981 transformoval na
Ajoz Films (inicály jmen jeho čtyř dětí). Ve své činnosti se zaměřuje na projekty divácky
vstřícných žánrů. Jeho snímek Vzpomínky, vzpomínky byl nominován na Césara pro
nejlepší debut. – Filmografie (režie, není-li uvedeno jinak): romantická retrokomedie z
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Paříže 60. let o dvou bratrech, z nichž jeden se po návratu z vojenské služby v Alžírsku snaží
pokračovat v kariéře popového zpěváka, zatímco druhý je delikventem, Souvenirs
souvenirs (1984, Vzpomínky, vzpomínky), adaptace románu Gilberta Tanugiho, v níž si
krachující mladý pařížský hudební producent zkomplikuje tíživou situaci exkluzivní
smlouvou se dvěma americkými jazzmany, Saxo (1987; + spol. prod.), dobové drama o
osudech bezohledně podnikavého Žida ve francouzském protektorátu Tuniska od počátku
roku 1930 do poválečného období Le nombril de monde (1993, Pupek světa; + sc., spol.
prod.), Les chiens ne font pas des chats (TV-1995, Psi nemají koťata; + spol. sc.), komedie o
komiksovém ilustrátorovi, který se dozví o rodovém prokletí, postihujícím za jistých
okolností mužské příslušníky impotencí, Une femme très très amoureuse (1997, Moc a
moc zamilovaná žena; + spol. sc., prod.), romantická komedie ze světa obchodu, módy,
nekalé konkurence a rivality mezi etnickými skupinami XXL (1997 – TV), romantická
komedie o mladé plaché antropoložce, usilující získat srdce staršího profesora, Bimboland
(1998; + spol. prod. – TV), akční kriminální drama podle scénáře Luca Bessona o záchraně
nemocného chlapce, jemuž se sérií loupeží snaží pomoci parta vyznavačů lezení po
výškových budovách, Yamakasi: Les samouraïs des temps modernes (2001, Yamakasi – V),
akční krimi o gangu nepolapitelných pařížských bankovních lupičů Le dernier gang (2007,
Poslední gang; + spol. sc., spol. prod. – V), nová adaptace dobrodružného románu Anny
Golonové a Serge Golona Angelika, markýza andělů, nazvaná stručně Angelika (2013,
Angélique; + spol. sc.); (produkce nebo podíl na ní): Rien ne va plus (1979, Konec sázek; r.
Jean-Michel Ribes), L’école est finie (1979, Škola skončila; r. Olivier Nolin), La banquière
(1980, Bankéřka; r. Francis Girod – TV), Le grand pardon (1981, Velké odpuštění; r.
Alexandre Arcady – TV), Le grand frère (1982, Velký bratr; r. Francis Girod – TV), L’homme
blessé (1983, Poraněný člověk; r. Patrice Chéreau), Coup de foudre (1982, Láska na první
pohled; r. Diane Kurysová), Le grand carnaval (1983, Velká maškaráda; r. Alexandre Arcady
– TV), Čihadlo (1983, La palombière; r. Jean-Pierre Denis), Blanche et Marie (1985, Blanche
a Marie; r. Jacques Renard), Baxter (1985; r. Jérôme Boivin – V), La galette du roi (1985,
Tříkrálový koláč; r. Jean-Michel Ribes – V), Descente aux enfers (1986, Sestup do pekel; r.
Francis Girod – V), Chouans! (1988, Šuani!; r. Philippe de Broca - TV), L’enfance de l’art
(1988, Dětský věk umění; r. Francis Girod), Comédie d’été (1989, Letní hra; r. Daniel Vigne
– V), Baby Blood (1990, Krváček; r. Alain Robak – V), Lacenaire (1990; r. Francis Girod – TV),
La fille des collines (1990, Dívka z hor; r. Robin Davis – TV), Jean Galmot aventurier (1990,
Jean Galmot, dobrodruh; r. Alain Maline), L’Extra Terrestre (1999, Mimozemšťan; r. Didier
Bourdon), Gangsters! (2001; Gangsteři; r. Olivier Marchal – V), Père et fils (2003, Otec a
synové; r. Michel Boujenah), Blueberry (2004; r. Jan Kounen – V), dok. f. D’autres mondes
(2004, O jiných světech; r. Jan Kounen), Sexy Pistols (2006, Bandidas; r. Joachim Roenning,
Espen Sandberg), 3 amis (2007, 3 přátelé; r. Michel Boujenah), Colombiana (2011,
Colombiana; r. Olivier Megaton), Operación E (2012; Operace E; r. Miguel Courtois).
-fik-
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ANNABELLE
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital 5.1 (Datasat), dlouhý – 99 min.
Původní název: Annabelle. Země původu: USA. Výrobce: Atomic Monster / Safran Company.
Pro New Line Cinema. Ve spolupráci s Ratpac-Dune Entertainment. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 9.10.2014. Monopol: Warner Bros ČR. Mluveno: anglicky (české titulky). – Před V
zajetí démonů byla Annabelle.
AUTOŘI: Scénář: Gary Dauberman. Režie: John R. Leonetti. Kamera: James Kniest. Hudba:
Joseph Bishara. Různé skladby a písně. Výprava: Bob Ziembicki. Kostýmy: Janet Ingramová.
Střih: Tom Elkins. Zvuk: (design) Joe Dzuban; Matthew Nicolay. Návrh démona a zvláštní
maskérské efekty: Greg Nicotero, Howard Berger. Vizuální efekty: (supervize) Art Codron;
Fuse FX. Koordinátor kaskadérů: Alex Daniels. Výkonní producenti: Richard Brener, Walter
Hamada, Dave Neustadter, Hans Ritter, Steven Munchin. Producenti: Peter Safran, James
Wan. Koproducenti: Jenny Hinkeyová, Carey W. Hayes, Chad Hayes. České titulky: Jiří
Kobělka (SDI Media).
HERCI: Annabelle Wallisová (Mia), Ward Horton (John Gordon), Tony Amendola (otec Perez),
Alfre Woodardová (Evelyn), Kerry O’Malleyová (Sharon Higginsová), Brian Howe (Pete
Higgins), Eric Ladin (detektiv Clarkin), Keira Danielsová (malá Annabelle).
Horor Annabelle natočil jako svůj třetí celovečerní režijní opus uznávaný kameraman John R.
Leonetti. Se zlovolnou démonickou panenkou Annabelle se setkal už za kamerou filmu V
zajetí démonů (2013, The Conjuring; r. James Wan), jenž vycházel ze skutečných událostí
(tzv. Harrisvillské strašení). Panenka Annabelle je zavřená v podzemí okultního muzea v
Connecticutu a dvakrát za měsíc ji musí zažehnat kněz. Starožitná hračka je podle
démonologa jen prostředníkem zlých entit, které chtějí ubližovat lidem a brát jim duše. Těhotná Mia dostane od milujícího manžela Johna novou panenku do své sbírky. Vzápětí
mladý pár zažije v noci zavraždění sousedů jejich vlastní dcerou, satanistkou ze sekty
Učedníci Beranovi, a jejím komplicem; sám je posedlou dvojicí napaden. Násilníci jsou zabiti
policií, ale kapka krve sklouzne nové panence do oka. Od té doby se v domě začnou dít
neblahé věci, dokonce dojde k požáru. Po narození dcerky Ley se manželé přestěhují, ale
divné jevy nezmizí. John nakonec uvěří ženě, že je pronásleduje zlý duch. Kněz Perez se uvolí
vzít dočasně panenku k sobě a málem za to zaplatí životem. Zlá entita už nepokrytě pase po
Leině duši. Mia je rozhodnuta obětovat sebe, ale nakonec je to její přítelkyně a sousedka
Evelyn, která skočí i s panenkou z okna. Panenka však zmizí a později se objeví ve
starožitnostech… - Pro milovníky hororů snímek přináší jen umírněnou strašidelnost, chabou
atmosféru a žánrově neobvyklý happy end. -katJOHN R. LEONETTI (vl. jm. John Robert Leonetti, nar. 4.7.1956, Kalifornie) je synem
bývalého hlavního osvětlovače u MGM a technického inovátora Franka Leonettiho (19152013), který založil rodinnou firmu na výrobu a pronájem kamerové a osvětlovací techniky
a mj. vyvinul široce používanou filmovou kameru Ultracam 35. Začínal v polovině 70. let
jako asistent svého staršího bratra Matthewa F. Leonettiho (nar. 1941) a k samostatné
tvorbě se dostal díky jemu a režisérovi Walteru Hillovi. Často pracoval s Johnem
Frankenheimerem, který se stal jeho mentorem, a později se specialistou na horory
Jamesem Wanem. Uplatnil se také v televizi, kde byl mj. kameramanem desítky epizod
úspěšné hororové antologie Tales from the Crypt (Příběhy ze záhrobí – TV) a podílel se i na
dalších seriálech, např. JAG (uveden v TV), Providence, The River (Řeka – TV), Zero Hour
(Nultá hodina – TV) a Sleepy Hollow (Ospalá díra – TV). Režíroval rovněž epizody seriálů
Providence a Sons of Thunder (Walker, Texas Ranger: Thunderovi synové – TV). Jako
filmový režisér natáčí nenáročné žánrové snímky. – Filmografie: (kamera, není-li uvedeno
jinak) Action Jackson ((1988; r. Craig R. Baxley; spol. II. kam. – V), An Eight Is Enough
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Wedding (TV-1989, Osm je dost: Svatba; r. Stan Lathan), Child’s Play 3 (1991, Dětská hra III;
r. Jack Bender – TV), Coopersmith (TV-1992, Coopersmith – Sladký pach vraždy; r. Peter
Crane – V), Revenge on the Highway (TV-1992, Tiché hřmění; r. Craig R. Baxley – TV), Žhavé
výstřely 2 (1993, Hot Shots! Part Deux; r. Jim Abrahams), One Woman’s Courage (TV-1994,
Odvaha; r. Charles Robert Carner – TV), Against the Wall (TV-1994, Proti zdi; r. John
Frankenheimer – V), Maska (1994, The Mask; r. Charles Russell), The Burning Season (TV1994, Hořící sezóna; r. John Frankenheimer – V), Mortal Kombat (1995, Mortal Kombat; r.
Paul Anderson), Agent WC 40 (1996, Spy Hard; r. Rick Friedberg), Star Trek: Vzpoura (1998,
Star Trek: Insurrection; r. Jonathan Frakes; II. kam.), Detroit Rock City (1999; r. Adam Rifkin
– V), Joe Dirt (2001, Špinavej Joe; r. Dennie Gordonová – V), Král Škorpion (2002, The
Scorpion King; r. Chuck Russell), Honey (2003; r. Bille Woodruff – V), Nikdy to nevzdávej!
(2004, Raise Your Voice; r. Sean McNamara), Fever Pitch (2005, Fanaticky zamilován; r.
Peter a Bobby Farrellyové; II. kam., II. režie – V), The Perfect Man (2005, Pan Božský; r.
Mark Rosman – V), The Woods (2005, Lesy; r. Lucky McKee – V), Dead Silence (2006,
Zlověstné ticho; r. James Wan – V), I Know Who Killed Me (2007, Vím, kdo mě zabil; r. Chris
Sivertson – V), Death Sentence (2007, Rozsudek smrti; r. James Wan – V), Ca$h (2010,
Hotovost; r. Stephen Milburn Anderson; spol. kam.), Piraňa 3D (2010, Piranha; r.
Alexandre Aja), Super Hybrid (2010; r. Eric Valette), Insidious (2010, Zákeřné zlo; r. James
Wan; spol. kam., spol. prod.), Soul Surfer (2011, Surfařka; r. Sean McNamara – TV), This Is
40 (2012, Čtyřicítka na krku; r. Judd Apatow; spol. II. kam. – V), V zajetí démonů (2013, The
Conjuring; r. James Wan), Insidious 2 (2013, Insidious: Chapter 2; r. James Wan; + spol.
prod.); (režie) akční snímek podle počítačové hry Mortal Kombat 2 (1997, Mortal Kombat:
Annihilation), pokračování filmu o muži, který dokáže měnit minulost, The Butterfly Effect
2 (2006, Osudový dotek 2 – V), horor Annabelle (2014, Annabelle).
-mim-
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APAČI
barevný, kriminální, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý
– 82 min.
Původní název: Les Apaches. Země původu: Francie. Výrobce: Ferris & Brockman.
Koprodukce: Stanley White. Rok výroby: 2013. Premiéra: 13.2.2014. Monopol: Artcam.
Mluveno: francouzsky. České titulky.
AUTOŘI: Scénář: Thierry de Peretti, Benjamin Baroche. Režie: Thierry de Peretti. Kamera:
Hélène Louvartová. Hudba: Cheveu. Různé skladby a písně. Výprava: David Bersanetti.
Kostýmy: Mati Diopová. Střih: Pauline Dairouová. Zvuk: Matthieu Perrot, Vincent Pateau,
Armelle Mahéová. Výkonná producentka: Marie-Nöelle Hauvilleová. Producent: Igor
Wojtowicz. Koproducent: Stanley White. České titulky: Jana Trubková.
HERCI: François-Joseph Cullioli (François-Jo), Aziz El Hadachi (Aziz), Hamza Meziani (Hamza),
Joseph Ebrard (Jo), Maryne Cayonová (Maryne), Andréa Brusqueová (Pascale), Henri-Nöel
Tabary (Jean-Si), Danielle Arbidová (Sophie), Michel Ferracci (Bati).
CENA: Fresh Film Fest, Praha 2013: nejlepší film.
Herec a režisér Thierry de Peretti pochází z Korsiky. Proto se ve svém celovečerním debutu
Apači inspiroval skutečným tamním případem vraždy z letoviska Porto Vecchio. – Čtyři
mladíci a jedna dívka ukradnou z luxusní vily několik věcí a pušky. Okradená majitelka si
postěžuje místnímu bossovi. Jeden z chlapců, Aziz, část věcí vrátí. Iniciátor loupeže FrançoisJo se z obav o vyzrazení rozhodne kamaráda zbavit a také to s dalšími dvěma provedou a
zahrabou tělo v lese. - Film neřeší otázku viny a trestu zločinců, ale upozorňuje na zrůdnost
jejich počínání; pro mladíky je totiž snazší zabít než se přiznat. - Název odkazuje na
pojmenování, jímž kdysi pařížský policejní prefekt označoval mladé delikventy ze čtvrti
Belleville.
-katTHIERRY DE PERETTI (nar. 19.11.1970, Ajaccio, Korsika) navštěvoval soukromou třídu v
pařížské herecké škole Cours Florent (1988-91) a pokračoval u Philippa Adriena. Na divadle
se herecky i režisérsky profiloval v repertoáru moderní světové dramatiky (Jean-Paul
Sartre, Paul Claudel, Per Olov Enquist, Tim Krohn, Don DeLillo, Gregory Motton). V roce
2001 získal ocenění za režii hry Bernard-Marie Koltèsové Retour au désert (Návrat do
pouště). Před kamerou se uplatňuje většinou ve vedlejších a menších rolích. Objevil se mj.
v TV seriálech Julie Lescaut (1994, Juliet Lescautová – TV), Nestor Burma (1997), Crimes en
série (1998, Sériové zločiny), Au coeur de la loi (1998, Podstata zákona), Les Cordier, juge
et flic (2001, Cordierovi, soudce a policajt – TV) a Un flic (2007, Policajt). Celovečerní režijní
debut Apači situoval stejně jako oba své předchozí (kr. a střm.) snímky do prostředí
rodného ostrova. Toto psychologické kriminální drama o pětici korsických teenagerů
získalo Hlavní cenu na pražském festivalu Fresh Film Fest 2013, jehož se režisér osobně
zúčastnil. – Filmografie (herec, není-li uvedeno jinak) Vacances au purgatoire (TV-1992,
Dovolená v očistci; r. Marc Simenon), C’était la guerre (TV-1993, Byla to válka; r. Maurice
Failevic, Ahmed Rachedi), Des feux mal éteints (1993, Chabě uhašené ohně; r. Serge
Moati), epizoda La teuf d’enfer (Pekelný mejdan; r. Patrice Cazes) z filmu 3000 scénarios
contre un virus (1994, 3000 scénářů proti viru), L’histoire du garçon qui voulait qu’on
l’embrasse (1994, Příběh chlapce, který chtěl obejmout; r. Philippe Harel), Le plus bel âge…
(1995, Nejkrásnější věk…; r. Didier Haudepin), La fête des pères (TV-1995, Svátek otců; r.
Jean-Daniel Verhaeghe), Lucie Aubrac (1996, Lucie Aubracová; r. Claude Berri – TV), kr.
filmy Sans regrets (1996, Bez slitování; r. Guillaume Canet) a À fond la caisse (1997, Plnou
rychlostí; r. Vincent Rivier), Ceux qui m’aiment prendront le train (1998, Ti, co mě mají
rádi, pojedou vlakem; r. Patrice Chéreau – TV), Le comte de Monte Cristo (TV-1998, Hrabě
9

Monte Christo; r. Josée Dayanová – TV), Superlove (1998; r. Jean-Claude Janer), Les
enfants du siècle (1999, Děti svého věku; r. Diane Kurysová – TV), kr. f. Les Rushes (1999,
Finiš; r. Jean Reno), La merveilleuse odyssée de l’idiot Toboggan (2002, Podivuhodné
putování idiota Toboggana; r. Vincent Ravalec), Les enfants de Charlotte (TV-2003,
Charlottiny děti; r. François Luciani), Le silence (2004, Mlčenlivost; r. Orso Miret), kr. filmy
Le jour de ma mort (2006, Den mé smrti; režie), L’immature (2006, Nezralá; r. Adrian
Smith) a La peau dure (2007, Tvrdá kůže; r. Jean-Bernard Marlin, Benoît Rambourg),
Monsieur Max (TV-2007, Pan Max; r. Gabriel Aghion), L’été indien (2007, Babí léto; r. Alain
Raoust), De la guerre (2008, O válce; r. Bertrand Bonello), střm. filmy Sleepwalkers (2011,
Náměsíčníci; režie, spol. kam., spol. prod.) a Bugarach (2013; r. Pascal Tagnati; spol. prod.),
Apači (2013, Les Apaches; spol. sc., režie), Saint Laurent (2014; r. Bertrand Bonello).
-fik-
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ARCIBISKUP BEZÁK ZBOHOM…
barevný, dokumentární, životopisný, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2–D, DVD-K, Dolby
Digital, dlouhý – 89 min.
Původní název: Arcibiskup Bezák Zbohom… Země původu: SR. Výrobce: Nunez NFE.
Koprodukce: Filmpark production. S přispěním: Audiovizuálny fond SR. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 3.7.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: slovensky.
AUTOŘI: Námět: Oľga Záblacká. Scénář: Oľga Záblacká. Dramaturg: Martin Ciel. Režie: Oľga
Záblacká. Kamera: Boris Lindtner; Luboš Fiala, Branislav Staš, Peter Krajmer, Peter Kubela,
Roman Chán. Hudba: Peter Dobrík, Janka Kozáková (skupina Mukatado), Jozef Bezák. Střih:
Andrej Račkovič, Radoslav Dúbravský. Zvuk: Miroslav Masica, Ján Demko, Lubomír Kopecký,
Juraj Oravec. Ilustrace: Jozef Gertli Danglár. Výkonná producentka: Zuzana Galambošová.
Producenti: Peter Núněz, Marianna Brenková, Peter Neveďal, Oľga Marošová, Marek
Mackovič, Peter Maroš.
ÚČINKUJÍ: Mons. Róbert Bezák, Oľga Záblacká, Lukáš Latinák, Róbert Jakab, Otmar Oliva,
Mons. Tomáš Halík, Zuzana Kronerová, Zita Furková, Vladimír Hajdu, Juraj Nvota, Gabriela
Bezáková, Jozef Bezák, Jozef Bezák ml., Milina Bezáková, Gabriela Bezáková ml., Silvia
Bezáková, Paula Bezáková, Lucia Bezáková, Olivia Bezáková, Ivana Zvolenská, Anna
Zvolenská, Emma Zvolenská, Drahoslava Zvolenská, Jozef Zvolenský, JUDr. Katarína
Macháčková, František Mikloško, Anton Srholec, Štefan Hríb, Ing. Tibor Mikuš, PhD., páter
Patrik Kovaľ, páter Marcel Kovaľ, Marie Vrabcová, hudební skupina H projekt.
PÍSNĚ: Stromy (hudba Oľga Záblacká, Mukatado, text Oľga Záblacká, zpívá Janka Kozáková),
Mladosť (text Gabriela Bezáková, zpívá Gabriela Bezáková).
LOKACE: Slovensko: Trnava, Prievidza, Suchá nad Parnou, Bratislava, Detva; Česká republika:
Praha, Brno, Velehrad na Moravě; Rakousko: Vídeň.
ARCHIVNÍ MATERIÁLY: TV Markíza, RTVS, TA3, Česká televize, soukromý archiv rodiny
Róberta Bezáka.
Slovenský dokument Arcibiskup Bezák Zbohom… debutující režisérky Oľgy Záblacké, bývalé
moderátorky bulvárního televizního pořadu Na streche, přibližuje emeritního arcibiskupa
Trnavské římskokatolické arcidiecéze Mons. Róberta Bezáka (nar. 1960). Oblíbený kněz se na
Slovensku stal mediálně známým kvůli aféře, která vypukla, když byl 2. července 2012 po
apoštolské vizitaci odvolán z úřadu, v němž působil od roku 2009. Tento výjimečný akt se
setkal s velkou nevůlí věřících, zvláště když katolická církev nesdělila důvody, proč Bezáka
zbavila funkce. Podle některých měly být důvodem administrativní a finanční nesrovnalosti,
zjištěné během vizitace. Média za tím viděla nesouhlas vysokých katolických představitelů s
Bezákovými liberálními a „pokrokovými“ názory a s jeho snahou otevřít římskokatolickou
církev modernímu světu. Přispět k tomu měla i arcibiskupova nechuť krýt špatné finanční
hospodaření svého předchůdce. Bezprecedentní odvolání rozdělilo slovenskou společnost i
klérus na dvě strany. Po ročním působení jako výpomocný duchovní v Banské Bystrici
(Radvani) odmítl Bezák církevní penzi a ve věku třiapadesáti let se odebral v prosinci 2013 do
italského kláštera v Bussolengu u Verony (kde bylo nejmladšímu řeholníkovi osmdesát let).
Pod mediálním a společenským tlakem Vatikán uvažuje o Bezákově rehabilitaci. Díky svému
působení a celé kauze získal bývalý arcibiskup čestná občanství měst Trnava, Prievidza a
Trnavského kraje, vyšly o něm dvě knihy a nyní vznikl i filmový dokument. - Róbert Bezák se s
režisérkou Záblackou vydává po místech, kde studoval a působil a která si oblíbil. Vzpomíná
na svůj dosavadní život a vyjadřuje se ke kauze. Setkává se s rodiči, sourozenci, blízkými
přáteli, podporovateli a příznivci, kteří také komentují situaci. Nakonec odjíždí do Itálie. 11

Snímek vyznívá jednostranně, neboť protistrana nedostala slovo (je ovšem otázkou, zda by
představitelé církve byli vůbec ochotni se vyjádřit). Bezákovo putování a promluvy všech
zúčastněných jsou prokládány televizními archivními záběry, fotografiemi, rozhovorem
Bezáka s režisérkou ve studiu (s naklíčovaným pozadím oltáře a kostela) a vsuvkami, v nichž
herci Lukáš Latinák a Róbert Jakab čtou Bezákův příběh jako alegorickou pohádku O arcíkovi
Bezáčikovi. Bezpochyby zajímavá a nevšední církevní osobnost by si zasloužila
propracovanější filmové zpracování. Režisérka nezapřela své původní povolání a celý
dokument svou formou, provedením a nedostatkem skutečně podstatných informací vyznívá
jako dlouhá a nudná reportáž z bulvárního televizního magazínu.
–jl–
OĽGA ZÁBLACKÁ (nar. 31.12.1963, Bratislava) studovala čtyři roky zpěv u hlasového
pedagoga Františka Tugendlieba a prosadila se jako zpěvačka, nejdříve v pop jazzové
skupině Faun, později ve formaci Kiwi. S Vašem Patejdlem mj. nazpívala píseň Mopedová,
použitou ve snímku Fontána pro Zuzanu (1985; r. Dušan Rapoš). V roce 1995
spolupracovala s Davidem Kollerem jako hudební producentka. Osm let působila jako
moderátorka ve Fun rádiu a jako ředitelka stála při vzniku rádia B1. Pak jako moderátorka
televize Markíza, kde měla velmi populární pořad Na streche (2002-2011). Moderovala i
další televizní pořady (Magazín M, Polarity, Správny kľuč, Rhytmick, Sexesso, Smotánka,
Bonzáčik nebo Debakel). Věnuje se i společenským aktivitám (Hydepark-Fórum slobody na
bratislavském Hlavním náměstí, koncerty pro utečence UNHCR, sdružení Lidé proti
rasismu). V současné době pracuje jako textařka pro různé kapely a zpěváky (Mukatado,
Rob Opatovský aj.). Jako dokumentaristka debutovala portrétem populárního odvolaného
slovenského církevního hodnostáře Arcibiskup Bezák Zbohom... (2014).
-tbk-
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AŤ ŽIJE SVOBODA!
barevný, hořká komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 93 min.
Původní název: Viva la libertà. Země původu: Itálie. Výrobce: Bibi Film / Rai Cinema. Ve
spolupráci s BNL. Rok výroby: 2013. Premiéra: 13.3.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno:
italsky, francouzsky. České titulky. – Cestou k úspěchu může být někdy i šílenství. Od režiséra
filmů Podivný zločin a Tajná cesta.
AUTOŘI: Námět: Roberto Andò – kniha Il trono vuoto (2012, Prázdný trůn). Scénář: Roberto
Andò, Angelo Pasquini. Režie: Roberto Andò. Kamera: Maurizio Calvesi. Hudba: Marco
Betta. Různé skladby a písně. Výprava: Giovanni Carluccio. Kostýmy: Lina Nerli Tavianiová.
Střih: Clelio Benevento. Zvuk: Fulgenzio Ceccon. Vizuální efekty: (supervize) Gianluca
Dentici; Reset VFX. Výkonný producent: Gaetano Daniele. Producent: Angelo Barbagallo.
České titulky: Kateřina Vinšová (Linguafilm).
HERCI: Toni Servillo (Enrico Olivieri/Giovanni Ernanni), Valerio Mastandrea (Andrea Battioni),
Valeria Bruni Tedeschiová (Danielle), Michela Cesconová (Anna Olivieriová), Anna
Bonaiutoová (Evelina Pieleggiová), Eric Nguyen (režisér Mung), Judith Davisová (Mara),
Andrea Renzi (De Bellis), Gianrico Tedeschi (stařec), Massimo De Francovich (prezident),
Renato Scarpa (Arrighi), Lucia Mascinoová (Contestatrice), Giulia Andòová (hosteska), Stella
Kentová (Helenè).
CENY: Donatellův David: nejlepší scénář (Roberto Andò, Angelo Pasquini), nejlepší herec ve
vedlejší roli (Valerio Mastandrea); (nominace) nejlepší film (A. Barbagallo, R. Andò), nejlepší
producent (Angelo Barbagallo), nejlepší herec (Toni Servillo), nejlepší herečka (Valeria Bruni
Tedeschiová), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Anna Bonaiutoová), nejlepší střih (Clelio
Benevento), nejlepší zvuk (Fulgenzio Ceccon), nejlepší vizuální efekty (Gianluca Dentici,
Marco Mazzelli, Giuseppe Providenti), nejlepší masky (Enrico Iacoponi), nejlepší účesy (Carlo
Barucci, Marco Perna). Ceny italského Národního syndikátu filmových novinářů: Stříbrná
stuha za nejlepší scénář (Roberto Andò, Angelo Pasquini); Zvláštní Stříbrná stuha (Toni
Servillo).
Hořkou komedii s psychologickými prvky a s motivy politické satiry Ať žije svoboda! natočil
Roberto Andò podle vlastního románu Prázdný trůn. - Předseda italské opozice Enrico
Olivieri nezvládá předvolební tlak, a proto tajně zmizí do Francie za bývalou milenkou. Jeho
tajemník Andrea Bottini ve snaze zachránit situaci vyhledá Enricovo dvojče Giovanniho
Ernaniho, a přiměje muže, trpícího bipolární poruchou, aby bratra pod jeho jménem
zastoupil. - Toni Servillo si s dvojrolí bravurně poradil a tím dokázal vcelku triviální námět
dvojnictví proměnit v oceňované dílo. – Snímek byl uveden v soutěži MFF v Karlových Varech
2013.
-mhROBERTO ANDÒ (nar. 11.1.1959, Palermo, Sicílie) začínal jako novinář. V první polovině 80.
let pracoval jako asistent režie Francesca Rosiho, Federica Felliniho nebo Giacoma Battiata
i amerických filmařů, natáčejících v Itálii (Michael Cimino, Francis Ford Coppola). V druhé
polovině 80. let se začal věnovat jako dramaturg a režisér také divadlu, kde často inscenuje
tvorbu známých italských a evropských dramatiků (Jean Genet, Harold Pinter, Bertolt
Brecht, William Shakespeare, Leonardo Sciascia). Režíruje i opery a věnuje se také literární
činnosti (mj. esej Esilio controluce – Exil proti světlu, 1992; román Il maestro e i porcospini
– Mistr a dikobrazové, 1994). Ve filmu debutoval jako režisér a scenárista doku-dramatem
Deník bez termínů. V roce 2004 pobýval v Praze kvůli natáčení hudby ke snímku Podivný
zločin. Ve své filmové tvorbě se zabývá obrazem současné i minulé italské společnosti, již
reflektuje v rozmanitých žánrových polohách. Z filmových ocenění uvádíme Donatellova
Davida a Stříbrnou stuhu Italského národního syndikátu filmových novinářů za scénář
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snímku Ať žije svoboda!, jenž byl také uveden v soutěži na MFF v Karlových Varech 2013. Filmografie (scénář či podíl na něm a režie, není-li uvedeno jinak): (dokumentární a krátké
filmy) dokument o španělské soše El traslado de la Virgen del Rocío (1992, Přenos Panny z
Rocía; spol. r. Daniele Abbado; + sc.), dokumenty o americkém avantgardním divadelním
režisérovi Robertu Wilsonovi Memory-Loss (1994, Ztráta paměti), o rakouském hudebním
skladateli Antonu Webernovi Per Webern: Vivere è difendere una forma (1996, Pro
Weberna: Žít znamená bránit formu), o známém britském dramatikovi Ritratto di Harold
Pinter (TV-1998, Portrét Harolda Pintera) a o italském filmaři Francescu Rosim Il cineasta e
il labirinto (2002, Filmař a labyrint); (dlouhé hrané filmy) dokumentárně stylizované
reportážní drama o režisérovi, jenž je na cestě po Sicílii konfrontován s mentalitou,
tradicemi a kulturou tamních obyvatel, Diario senza date (1995, Deník bez termínů), retro
drama o posledních čtyřech letech života sicilského spisovatele Giuseppa Tommase Di
Lampedusy Il manoscritto del principe (2000, Rukopis knížete), mysteriózní krimithriller o
spisovateli, který pozná v nevěstě nevlastního syna dívku, s níž měl milostný poměr, Sotto
falso nome (2004, Podivný zločin - TV), psychologické drama podle románu Josephiny
Hartové The Reconstructionist o sourozencích, jimž se začnou při prodeji rodinné vily
vracet vzpomínky z dětství na vraždu jejich matky, Viaggio segreto (2006, Tajná cesta),
politicky zaměřená dvojnická hořká komedie podle vlastního románu Il trono vuoto
(Prázdný trůn) Ať žije svoboda! (2013, Viva la libertà, + nám.) s populárním Tonim
Servillem.

14

-jš-

ATTILA MARCEL
barevný, smutná komedie, 12 nevhodný pro děti, 2-D, DVD-K,Dolby Digital – 106 min.
Původní název: Atilla Marcel. Země původu: Francie. Výrobce: Eurowide Film Production.
Koprodukce: Pathé Films / France 3 Cinéma / Appaloosa Films. Rok výroby: 2013. Premiéra:
27.2.2014. Monopol: AČFK (4.12.2023). Mluveno: francouzsky. České titulky. – Chometova
chvála drogám, buddhismu a ukulele.
AUTOŘI: Scénář: Sylvain Chomet. Režie: Sylvain Chomet. Kamera: Antoine Roch. Hudba:
Sylvain Chomet, Franck Monbaylet. Různé skladby a písně. Výprava: Carlos Conti. Kostýmy:
Olivier Bériot. Střih: Simon Jacquet. Zvuk: Jean-Paul Mugel. Vizuální efekty: (supervize) Jean
Michel Bouchet, Damien Stumpf. Výkonný producent: François-Xavier Decraene.
Producenti: Chris Bolzli, Claudie Ossardová. Koproducent: Florian Genetet-Morel. České
titulky: Kateřina Vinšová (Linguafilm).
HERCI: Guillaume Gouix (Paul/Attila Marcel), Anne Le Nyová (madam Proustová), Bernadette
Lafontová (teta Annie), Hélène Vincentová (teta Anna), Fanny Touronová (Anita), JeanClaude Dreyfus (pan Kruzinsky), Luis Rego (pan Coehlo), Kea Kaingová (Michelle), Vincent
Deniard (Gégé), Cyril Couton (lékař), Elsa Davoineová (mladá Annie), Laetitia Poulalionová
(mladá Anne).
Po dvou celovečerních animovaných filmech Trio z Belleville (2002) a Iluzionista (2010) a
hrané epizodě Tour Eiffel v povídkovém filmu Paříži, miluji Tě (2006) natočil scenárista a
režisér Sylvain Chomet celovečerní hraný snímek Attila Marcel. Osobitou komedii s
absurdními prvky a s muzikálovými čísly charakterizoval jako film o psychoanalýze, chválící
drogy, buddhismus a ukulele. - Třiatřicetiletý Paul byl jako batole svědkem tragické smrti
rodičů. Od té doby je němý a smutný. Bydlí se dvěma staropanenskými tetami, které
svérázně vedou taneční kurzy a chtějí, aby z něj byl klavírní virtuos. – Muž se náhodou ocitne
u podivínské sousedky Proustové. Starší žena, která v parku hrává na ukulele, je vyznavačkou
buddhismu. Pomůže Paulovi „vylovit“ vzpomínky na rodiče (přesně podle Marcela Prousta)
pomocí odvaru a čerstvé madlenky. – Autor rozvíjí příběh o hledání ztraceného času s
imaginací, s hravostí a s citem pro detail. Název je odvozen podle Chometovy písničky, jež
inspirovala Paulova otce k uměleckému jménu a jež zazněla v podání Beatrice Bonifassiové
už ve snímku Trio z Belleville. Film je věnován herečce Bernadettě Lafontové (1938-2013).
-katSYLVAIN CHOMET (nar. 10.1.1963, Maisons-Laffitte, Yvelines) od dětství projevoval
kreslířské nadání. Po maturitě v oboru výtvarného umění (1982) krátce navštěvoval kurzy
užitého umění Dupetté a na radu kreslíře Georgese Picharda se přihlásil do právě
otevřeného ateliéru komiksu na École européenne superieure de l’image v Angoulême,
který absolvoval v roce 1987. Tady se seznámil s Hubertem Chevillardem a Nicolasem de
Crécym, s nimiž pak realizoval řadu projektů. S Chevillardem publikoval komiksovou knihu
Le secret des libellules (1986, Tajemství vážek) a ve spolupráci s Crécym upravil a nakreslil
první román Victora Huga Bug-Jargal (1986, Veliký Jargal). Profesionální dráhu v
animovaném filmu začínal jako asistent v londýnském studiu Richarda Purduma a od září
1988 působil jako animátor na volné noze (např. reklamy pro Swissair, Principality,
Swinton, Renault aj.). V roce 1990 se vrátil do Francie, kde natočil videoklip Ça va, ça va!
pro vokální skupinu TSF. Spolu s Chevillardem, Crécym, Ericem Larnoyem a Corcalem zřídil
v Montpellier grafické studio. Od roku 1993 žije Chomet v kanadském Quebecu, kde se s
Crécym několik let věnoval realizaci krátkého animovanému filmu Stará dáma a holubi,
jenž získal Cenu BAFTA, kanadskou výroční cenu Genie, Velkou cenu na MFF v Annecy a byl
nominován na Césara i na Oscara. Hojně ocenění (mj. César za hudbu, Génie za nejlepší
film, Grand Prix na AniFestu v Třeboni, ceny filmových kritiků v New Yorku, Los Angeles,
Torontu, Bostonu, Seattlu a San Diegu) i nominací (včetně dvou oscarových v kategorii
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nejlepší animovaný film a původní píseň) posbíral se svým celovečerním animovaným
debutem Trio z Belleville. O Oscara se znovu neúspěšně ucházel i Iluzionista, který jako
nejlepší animovaný film získal Césara a Evropskou filmovou cenu. Pokus o přesun k
hollywoodské produkci Chometovi příliš nevyšel; z jeho režie animované pohádky Příběh o
Zoufálkovi kvůli sporům s producenty sešlo. Využil alespoň nabídky Matta Groeninga, aby
se autorsky podílel na úvodní sekvenci epizody Diggs z kultovního seriálu The Simpsons
(2014, Simpsonovi – TV). Kvůli nedostatku financí neuspělo ani jeho skotské animační
studio Django Films. Všechny Chometovy výsostně autorské a sugestivně pitoreskní
snímky, jejichž výtvarný rukopis vychází z karikatury a sází na razantně stylizovanou
grotesknost, jsou prodchnuty melancholickou náladou a nostalgickou atmosférou zašlých
časů, což podtrhuje i patřičně zvolený hudební doprovod. Chomet je autorem scénářů ke
komiksovým knihám Le pont dans la vase (1992, Most v bažině), Léon la came (1993,
Výstředník Léon), Laid, pauvre et malade (1997, Ošklivý, chudý a nemocný). Byl hostem
Festivalu francouzského filmu 2003 a Febiofestu 2014, kde byla uvedena retrospektiva
jeho děl. – Filmografie (režie, výtvarník, scénář nebo podíl na něm, není-li uvedeno jinak):
metaforický kr. anim. f. o touze vyzáblého pařížského pochůzkáře po životě vypaseného
holuba, kterého každý den krmí cukrovinkami stará paní, La vieille dame et les pigeons
(1996, Stará dáma a holubi), dojemně starosvětský anim. f., který na příběhu lásky babičky
k zasmušilému vnukovi vzdává hold jazzové hudbě, cyklistice a psí věrnosti, Trio z Belleville
(2002, Les triplettes de Belleville), nostalgický anim. f. podle nerealizovaného scénáře
Jacquesa Tatiho z roku 1956 o stárnoucím kouzelníkovi, na jehož triky je v
přetechnizovaném světě málokdo zvědavý, Iluzionista (2010, L’illusionniste; + střih, spol.
hudba), kr. pantomimická groteska o manželské dvojici mimů a jejich synkovi Tour Eiffel z
kolektivního filmu o francouzské metropoli Paříži, miluji Tě (2006, Paris, je t’aime), smutná
komedie o zamlklém třicetiletém pianistovi, kterého jako sirotka vychovaly dvě
staropanenské tety, Attila Marcel (2013, Attila Marcel; + spol. hudba), Zoran, il mio nipote
scemo (2013, Zoran, můj synovec idiot; r. Matteo Oleotto; herec).
-fik-
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BELLA A SEBASTIÁN
barevný, dobrodružný, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 98 min.
Původní název: Belle et Sébastien. Země původu: Francie. Výrobce: Radar Films / Épithète
Films / Gaumont. Rok výroby: 2013. Premiéra: 20.2.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno:
česky (dabováno), německy (české titulky). – Velké přátelství a ještě větší dobrodružství.
AUTOŘI: Námět: stejnojmenný TV seriál (1965-70; sc., spol. režie Cécile Aubryová). Scénář:
Juliette Salesová, Fabien Suarez, Nicolas Vanier. Režie: Nicolas Vanier. Kamera: Éric
Guichard. Hudba: Armand Amar. Různé skladby a písně. Výprava: Sébastian Birchler.
Kostýmy: Adélaïde Gosselinová. Střih: Stéphanie Pedelacq, Raphaele Urtinová. Zvuk:
Emmanuel Hachette. Vizuální efekty: (supervize) Aurelie Lajouxová. Zvláštní efekty:
(supervize) Guy Monbillard. Koordinátor kaskadérů: Rémi Canaple. Práce se zvířaty: Andrew
Simpson. Producenti: Clément Miserez, Matthieu Warter, Frédéric Brillion, Gilles Legrand.
České dialogy a režie české verze: Zdeněk Gawlik (Studio Pro-Time).
HERCI: Félix Bossuet (Sebastián – J. Němčok), Tchéky Karyo (César – Pavel Šrom), Margaux
Châtelierová (Angelina – J. Ježková), Dimitri Storoge (doktor Guillaume – M. Libert), Andreas
Pietschmann (poručík Peter), Urbain Cancelier (starosta – J. Knot), Mehdi (André – V. Beneš).
Televizní seriál Bella a Sebastián (1965-70) podle stejnojmenné knižní předlohy scenáristky a
režisérky některých epizod Cécile Aubryové oslovil již několik generací. Až po mnoha letech
vznikla jeho filmová verze, kterou natočil filmař, spisovatel, novodobý dobrodruh a horal
Nicolas Vanier (nar. 1962). – Šestiletý sirotek Sebastián žije v malé vsi vysoko v horách u
starého Césara. Hoch se tajně spřátelí s horským psem, o kterém vesničané mluví jako o
nebezpečné Bestii a chtějí ho zabít. Píše se červen 1943. Do vesnice dorazí Němci. Jejich
příchod znamená velké nebezpečí pro lékaře Guillaumea a mladou pekařku Angelinu, kteří
převádějí židovské uprchlíky do Švýcarska. Když se Guillaume nešťastnou náhodou zraní,
musí Angelině pomoci Sebastián a Bella. A ta se ve sněhové bouři ukáže jako
nepostradatelná průvodkyně; bez ní by totiž všichni zahynuli. – Dobrodružný rodinný film se
natáčel ve třech ročních obdobích (od června do prosince) a důležitou roli v něm má
nádherná horská příroda. Postavu vesničana Andrého si zahrál Aubryové syn Mehdi, který v
původním seriálu představoval malého Sebastiána.
-katNICOLAS VANIER (nar. 5.5.1962, Dakar, Senegal) vystudoval na přání rodičů zemědělskou
školu v Montargis, ale brzy nato se vydal ve stopách svého životního vzoru, spisovatele,
cestovatele a dobrodruha Jacka Londona. První výpravu podnikl roku 1982 do Laponska.
Od té doby cestoval střídavě po Skandinávii, Kanadě a Aljašce, projel křížem krážem Sibiř a
několik měsíců žil mezi nomády v Arktidě. Zásadně se pohybuje tradičními dopravními
prostředky domorodých obyvatel a snaží se maximálně respektovat tamní přírodu, zvířata
a lidi. Živí se i jako chovatel psů pro psí spřežení. S rodinou pobývá střídavě ve Francii a v
Kanadě. O zážitcích z ledových koutů světa natočil několik dokumentárních a hraných
filmů, napsal mnoho reportáží a publikoval řadu obrazových či beletristických knih pro
dospělé i pro děti, z nichž česky vyšly tituly Dítě sněžných plání (1995, česky 2005), Bílá
odysea (1999; česky 2003), Zpěv dalekého severu I.: Lovec snů (2000, česky 2004), Zpěv
dalekého severu: Bílá bouře (2000, česky 2004) a Vanierovo zpracování předlohy Cécile
Aubryové Bella a Sebastián (2013, česky 2014). – Filmografie (scénář a režie, není-li
uvedeno jinak): (celovečerní dokumentární cestopisy) Coureurs des bois (1985, Lesní běžci;
r. Alain Rastoing; sc.), Le triathlon historique (1. Caravane, 2. Rivière ouverte, 3. Partage
des faux) (1987, Historický triatlon), Le voyageur du froid/Au nord de l'hiver (1992, Zimní
cestovatel), L'enfant des neiges (1995, Dítě sněžných plání; + spol. kam.), L'odyssée
blanche (1999, Bílá odysea), Chiens des neiges (2006, Sněžní psi), L'odyssée sibérienne
(2006, Sibiřská odysea); (celovečerní hrané filmy) portrét padesátiletého lovce Normana
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Winthera, který žije se svou indiánskou ženou a v rovnováze jak s přírodou tak sám se
sebou uprostřed kanadské divočiny, Le dernier trappeur (2004, Poslední traper – TV),
dramatický příběh sblížení mladého sibiřského pastevce s vlčí rodinou Loup (2009, Vlk – V),
dobrodrodružný příběh přátelství chlapce a psa z francouzských Alp za 2. světové války
podle knihy a TV seriálu Cécile Aubryové Bella a Sebastián (2013, Belle et Sébastien; + spol.
sc.).
-fik-
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BEZVADNÝ DEN
barevný, psychologický, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 105
min.
Původní název: Un giorno perfetto. Země původu: Itálie. Výrobce: Fandango. Ve spolupráci
s Rai Cinema / Sky. Rok výroby: 2008. Premiéra: 7.8.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno:
italsky (české titulky). – Hledání sama sebe v rozpadajících se manželských vztazích.
AUTOŘI: Námět: Melania Gaia Mazzuccoová – stejnojmenný román (2005). Scénář: Ferzan
Özpetek, Sandro Petraglia. Režie: Ferzan Özpetek. Kamera: Fabio Zamarion. Hudba: Andrea
Guerra. Různé skladby a písně. Výprava: Giancarlo Basili. Kostýmy: Alessandro Lai. Střih:
Patrizio Marone. Zvuk: Marco Grillo. Výkonná producentka: Laura Paolucciová. Producent:
Domenico Procacci. České titulky: Kateřina Vinšová (Filmprint Digital).
HERCI: Valerio Mastandrea (Antonio), Isabella Ferrariová (Emma), Stefania Sandrelliová
(Adriana), Monica Guerritoreová (Mara), Nicole Grimaudoová (Maja), Valerio Binasco (Elio
Fioravanti), Angela Finocchiaroová (Silvana), Federico Costantini (Aris), Nicole Murgiaová
(Valentina), Gabriele Paolino (Kevin), Giulia Salernoová (Camilla), Milena Vukoticová
(profesorka), Serra Yilmazová (cukrářka).
Psychologické drama Ferzana Özpeteka Bezvadný den vzniklo podle stejnojmenného
bestselleru, jejž napsala Melania Gaia Mazzuccoová. Známý filmař se v něm v duchu své
dosavadní tvorby věnuje složitým rodinným vazbám, tentokrát ovšem v příběhu několika lidí
s tragickým vyústěním. Název je tedy krutě ironický. – Policejní hlídka se dobývá do bytu
policisty Antonia, odkud sousedka slyšela výstřely. – O 24 hodin dříve. Antonio dělá ochranku
poslance Elia Fioravantiho. Nemůže zapomenout na manželku Emmu a dvě děti (malého
Kevina a starší Valentinu), které od něj kvůli domácímu násilí odešly a bydlí u Emminy matky
Adriany. – Emma přijde o práci. Antonio ji přiměje, aby k němu nasedla do auta a pokusí se ji
znásilnit. Pak ji však nechá odejít. Vyzvedne Valentinu na volejbalu a Kevina na oslavě
narozenin poslancovy dcerky Camilly, kterou pořádá Eliova mladá manželka Maja. Ta se svěří
dospělému Eliovu synovi z prvního manželství Arisovi, že jim to doma neklape a že je
těhotná. – Emma udá Antonia na policii. Náhodou se setká s Valentininou učitelkou Marou, s
níž se právě rozešel milenec. Jdou spolu na kávu. – Emma se od matky dozví, že děti jsou s
Antoniem. Později jí to potvrdí Valentina, ale nechce, aby matka přišla do jejich bývalého
bytu. O chvíli později Antonio zastřelí Kevina a ji. – Maja se vydá za Arisem, který ji miluje.
Nakonec si to rozmyslí a odejde od něj. – Elio se po celodenní marné snaze spojí s předsedou
strany. Potřebuje být znovu zvolen kvůli imunitě, jinak mu hrozí vězení. Ale šéf ho nepodrží.
– Policisté vniknou do bytu a objeví tři těla. Valentinu, která ještě dýchá, odváží sanitka. – Nic
netušící Emma se rozloučí s Marou, s níž se sblížila, a koupí si zmrzlinu. Náhle jakoby měla
předtuchu; zazvoní jí mobil...
-tbkFERZAN ÖZPETEK (OZPETEK) (nar. 3.2.1959, Istanbul) žije od roku 1976 v Itálii, kde studoval
dějiny filmu na římské univerzitě La Sapienza. Své vzdělání si rozšiřoval v kurzech dějin
umění a kostymérství na Navonské akademii a na Akademii dramatických umění Silvia
D’Amica studoval divadelní režii. Pracoval s Julianem Beckem a jeho experimentálním
divadelním souborem Living Theatre a uplatnil se i jako asistent režie mj. u filmů Rickyho
Tognazziho, Massima Troisiho, Francesca Nutiho, Lamberta Bavy, Sergia Cittiho, Marca
Risiho a Maurizia Ponziho. Na konci 90. let se úspěšně uvedl na festivalech (Cannes, Berlín)
jako režisér a scenárista filmů, v nichž konfrontuje životní styl a tradice italské a turecké
společnosti. Častým významovým motivem jeho děl je homosexualita a zvláštní pozornost
věnuje jídlu a stolování. Byl hostem 38. MFF v Karlových Varech 2003, kde jeho snímek
Okno naproti získal vedle cen za nejlepší režii a ženský herecký výkon ex aequo i hlavní
trofej Křišťálový glóbus. V Itálii toto dílo odměnili mj. čtyřmi Donatellovými Davidy
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(nejlepší film, herec, herečka a hudba). Příležitostně režíruje i reklamy. – Filmografie (režie
a podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak): Son contento (2003, Jsem spokojený; r. Maurizio
Ponzi; herec), milostné drama o peripetiích římského architekta, který zdědil po tetě staré
parní lázně v Istanbulu, Hamam/Il bagno turco (1997, Turecké lázně; + nám.), drama o
rivalitě obyvatelek sultánova harému na pozadí končící éry osmanského impéria Harem
suare (1999, Poslední harém – TV), psychologický příběh mladé, bohaté a citově zraněné
vdovy, odhalující tajemství manželovy nevěry, Falešné vztahy (2001, Le fate ignoranti),
psychologické drama vdané ženy, jejíž stereotypní život ovlivní setkání se záhadným
starým mužem, Okno naproti (2003, La finestra di fronte), drama o duchovní proměně
úspěšné podnikatelky Cuore sacro (2005, Svaté srdce – TV), portrét skupiny přátel, do jejichž
životů zasáhne tragická událost, Saturno contro (2007, Saturno contro), adaptace
románového bestselleru Melanie Gaiy Mazzuccoové o spletitých rodinných a manželských
vztazích několika lidí Bezvadný den (2008, Un giorno perfetto), kr. dok. věnovaný zpěvačce
Alessandře Coraové (1986-2009), která zahynula při zemětřesení ve městě L’Aquila v roce
2009, Nonostante tutto è Pasqua (Navzdory všemu jsou Velikonoce) ze společného
projektu o této tragédii L’Aquila 2009 – Cinque registi tra le macerie (2009, L’Aquila – Pět
režisérů v troskách), hořká komedie z prostředí konzervativní jihoitalské podnikatelské
rodiny, vyrovnávající se s přiznanou homosexualitou, Neřízené střely (2010, Mine vaganti),
fantastická komedie o homosexuálním cukráři s hereckými ambicemi, který se ubytuje v
římském domě, obývaném duchy z bývalé herecké společnosti, Magnifica presenza (2012,
Báječná přítomnost), hořká komedie o nesourodém páru Allacciate le cinture (2014,
Připoutejte se; + nám.).
-fik-
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BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ
barevný, historický, životopisný, válečný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby
SR, dlouhý – 107 min.
Původní názvy: Run Boy Run. Lauf, Junge, Lauf!. Země původu: SRN, Francie. Výrobce:
bittersuess pictures. Koprodukce: Ciné-Sud Promotion / A Company
Filmproduktionsgesellschaft / B.A. Filmproduktion / Quinte Filmproduktion / BR / Arte
France Cinéma / ARD Degeto Film / HR / MDR / RBB. Ve spolupráci s Vandertastic. S
přispěním Eurimages EU. Rok výroby: 2013. Premiéra: 3.7.2014. Monopol: A-Company
Czech. Mluveno: polsky, německy, jidiš (české titulky).
AUTOŘI: Námět: Uri Orlev – stejnojmenná kniha (2001; česky nakl. Práh, Praha – podzim
2014). Scénář: Heinrich Hadding. Spolupráce na scénáři: Pepe Danquart. Režie: Pepe
Danquart. II. režie: Heinrich Hadding. Kamera: Daniel Gottschalk. Hudba: Stéphane Moucha.
Různé skladby a písně. Výprava: Matthias Müsse. Kostýmy: Gioia Raspéová. Masky: Juliane
Hübnerová, Kitty Kratschkeová. Střih: Richard Marizy. Zvuk: Frank Heidbrink, Kai Tebbel
(design). Vizuální efekty: (supervize) Manfred Büttner. Producenti: Pepe Danquart, Susanne
Kuscheová, Uwe Spiller. Koproducenti: Cornelius Conrad, Cornelia Ackersová, Andreas
Schreitmüller, Jochen Kölsch, Monika Lobkowiczová, Oliver Pere, Rémi Burah, Birgit Titzeová,
Bettina Reitzová, Liane Jessenová, Astrid Plenková, Sabine Preuschhofová, Anke Sperlová.
České titulky: Lucie Zakopalová (utd. by content).
HERCI: Andrzej Tkacz/Kamil Tkacz (Srulik/Jurek Staniak), Elisabeth Dudaová (Magda),
Jeanette Hainová (paní Hermanová), Rainer Bock (důstojník SS), Itay Tiran (Moše), Zbigniew
Zamachowski (Srulikův tatínek Hersch Fridman), Łukasz Gajdzis (Pawel), Grażyna
Szapolowská (paní Staniaková), Mirosław Baka (Mateusz Wróbel), Olgierd Łukaszewicz (dr.
Zurawski), Izabela Kunaová (paní Kowalská), Urs Rechn (velitel SS), Lech Dyblik (rybář),
Natalia Wajsová (Alina Kowalská).
CENA: MFF v Chotěbuzi 2013: Cena diváků.
Snímek režiséra Pepeho Danquarta Běž, chlapče, běž podle bestselleru známého izraelského
spisovatele Uriho Orleva (nar. 1931) je příběhem devítiletého židovského chlapce Srulika,
jemuž se po útěku z lodžského ghetta v létě 1942 podařilo přežít válku. Román (v ČR vyjde na
podzim) byl inspirovaný příběhem Yoriho Fridmana, který dnes žije v Izraeli a který se v
závěru filmu objeví na plátně se svou nynější rodinou. – Devítiletý Srulik se podle rady otce,
zavražděného nacisty, vydává za Poláka Jurka Staniaka. Nějaký čas žije s partou židovských
dětí v lese, ale po zátahu Němců zůstane sám. Načas najde útočiště v chalupě u selky Magdy,
jejíž muž a oba synové jsou partyzáni. Žena naučí chlapce katolické modlitby a smyšlený
příběh, jak osiřel. Na další cestě pracuje chlapec u sedláka, ale i od něj musí pryč. Zradou
hamižného manželského páru, stojícího o odměnu, ho Němci dostanou, ale podaří se mu
utéct. Při práci na statku paní Hermanové se dostane pod ochranu esesáka, který ho
původně chtěl zastřelit, ale o žních si zraní ruku a kvůli rasistickému lékaři o ni přijde. Během
rekonvalescence musí znovu zmizet před Němci. Konce války se dočká u venkovského
kováře, kde se sblíží s jeho dcerkou Alinou. Odtud jej (zpočátku) proti jeho vůli odvezou do
židovského sirotčince, odkud má odjet do Izraele. – Klasicky ztvárněný a působivý příběh s
flashbacky se nevyhne určité „učesanosti“, jednoznačné typizaci postav a obvyklým
válečným scénám. Kvůli pracovnímu zákonu (podle nějž smějí dětští herci pracovat šest
hodin denně) ztvárnili hlavní roli dvojčata.
-katPEPE DANQUART (nar. 1.3.1955, Singen, Bádensko-Württembersko) absolvoval
komunikační studia na univerzitě ve Freiburgu (1975-81). Od mládí natáčel na formát
Super 8 a v roce 1977 byl spoluzakladatelem filmového kolektivu Medienwerkstatt
21

Freiburg (MWF), v jehož rámci se jako scenárista, režisér a producent podílel asi na třiceti
dokumentárních filmech. V roce 1994 založil s Mirjam Quinteovou společnost quintefilm, v
níž mj. koprodukoval i snímky Michaela Glawoggera Dělníkova smrt (2005, Workingman’s
Death) a Whores’ Glory (2011, Sladký život kurev). Upozornil na sebe titulem Černý
pasažér, oceněným mj. Oscarem za kr. hraný film, Zlatým klasem na MFF ve Valladolidu
1993 a Cenou města Melbourne na tamním MFF (1995). Za film Mimo sezonu získali s
Mirjam Quinteovou Cenu za dokument na MFF ve Valladolidu 1997 a Cenu diváků na MFF
Jeden svět 1999. V roce 2000 byl v kinech uveden jeho celovečerní dokument Domácí hra
(Německá filmová cena za režii), který se stal prvním dílem volné sportovní trilogie s
následujícími tituly Pekelná Tour a Na hranici. V oblasti celovečerního filmu debutoval
mezinárodní koprodukcí Semana Santa. Kromě dokumentů a hraných filmů natáčí hudební
klipy a reklamní spoty. Je spoluzakladatelem produkční firmy bittersuess pictures (2008) a
dále jedním ze zakládajících členů Německé filmové akademie. Vyučuje film na Vysoké
škole výtvarných umění v Hamburku. – Filmografie: (neúplná; režie, není-li uvedeno jinak)
kr. dok. Schatila (1986), střm. dok. Schatila – Auf dem Weg nach Palästina (1988, Šatila –
Na cestě do Palestiny; spol. režie Mirjam Quinteová), experimentální snímek Daedalus
(1991, Daidalos; spol. režie Bertram Rotermund), kr. hraný f. Schwarzfahrer (1992, Černý
pasažér), dok. Old Indians Never Die (TV-1996, Staří indiáni nikdy neumírají; + nám., střih),
dok. Nach Saison (1997, Mimo sezonu; spol. režie Mirjam Quinteová), kr. f. Playboys (1997,
Playboyové; + spol. prod.), portrét hokejového klubu Berlínští medvědi Heimspiel (2000,
Domácí hra; + sc.), Mörderinnen (TV-2001, Vražednice), policejní thriller Semana Santa
(2002 - V) s Mirou Sorvinoovou a Olivierem Martinezem, dok. Im Herzen des Lichts – Die
Nacht der Primadonnen (TV-2002, V srdci světla – Noc primadon), Herr Lehmann (2003,
Pan Lehmann; r. Leander Haussmann; herec), dokument o Tour de France, nazvaný
Höllentour (2004, Pekelná Tour; + nám.), úspěšná gangsterská komedie Basta. Rotwein
oder Totsein (2004; C(r)ook - V), dokument o špičkových horolezcích Alexandru a Thomasi
Huberových Am Limit (2007, Na hranici; + nám.), dok. portrét známého německého
politika Joschka und Herr Fischer (2011, Joschka a pan Fischer; + nám.), válečný příběh
polského židovského chlapce podle knihy Uriho Orleva Běž, chlapče, běž (2013, Run Boy
Run; + spol. sc., spol. prod.).
-tbk-
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BLÍZKO OD SEBE
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat, dlouhý - 119 min.
Původní název: August: Osage County. Země původu: USA. Výrobce: Jean Doumanian /
Smokehouse Pictures. Pro The Weinstein Company. Rok výroby: 2013. Premiéra: 31.1.2014.
Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky (české titulky).
AUTOŘI: Námět: Tracy Letts – hra Srpen v zemi Indiánů (2007). Scénář: Tracy Letts. Režie:
John Wells. Kamera: Adriano Goldman. Hudba: Gustavo Santaolalla. Hudební supervize:
Dana Sanoová. Různé skladby a písně. Výprava: David Gropman. Kostýmy: Cindy Evansová.
Střih: Stephen Mirrione. Zvuk: Drew Kunin. Výkonní producenti: Jeffrey Richards, Jerry
Frankel, Ron Burkle, Claire Rudnick Polsteinová, Celia Costasová, Bob Weinstein, Harvey
Weinstein. Producenti: Steve Traxler, Jean Doumanianová, George Clooney, Grant Heslov.
České titulky: neuvedeny.
HERCI: Meryl Streepová (Violet Westonová), Julia Robertsová (Barbara Westonová), Ewan
McGregor (Bill Fordham), Chris Cooper (Charlie Aiken), Abigail Breslinová (Jean
Fordhamová), Benedict Cumberbatch (Malý Charles), Juliette Lewisová (Karen Westonová),
Margo Martindaleová (Mattie Fae Aikenová), Dermot Mulroney (Steve Huberbrecht),
Julianne Nicholsonová (Ivy Westonová), Sam Shepard (Beverly Weston), Misty Uphamová
(Johnna).
CENY: Oscar: (nominace) nejlepší herečka (Meryl Streepová), nejlepší herečka ve vedlejší roli
(Julia Robertsová). Cena BAFTA: (nominace) nejlepší herečka ve vedlejší roli (Julia
Robertsová). Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší herečka v komedii/muzikálu (Meryl
Streepová), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Julia Robertsová).
Producent, scenárista a režisér John Wells natočil komorní rodinné drama Blízko od sebe
podle hry (a scénáře) Tracyho Lettse, jež se na našich jevištích uvádí pod názvem Srpen v
zemi Indiánů. – Příběh matky a tří dcer se odvíjí od okamžiku, kdy se ženy setkávají v rodném
domě poté, co odtud otec alkoholik odešel a spáchal sebevraždu. Na povrch vyplouvají
dávno zasutá traumata, rozněcovaná zejména zlou a zatrpklou matkou, prodělávající léčbu
chemoterapií a navyklou od mládí na přemíru prášků. Podobně jako ona neměla šťastný
život, nejsou příliš šťastné ani dcery. V domě jsou také jejich partneři a teta se strýcem a
bratrancem. – Syžet svým důrazem na psychologii postav a na vzájemné bolestné zraňování
připomíná dramata amerických klasiků Eugenea O’Neilla nebo Tennesseeho Williamse.
Tvůrci se koncentrují zejména na atmosféru osamělého domu kdesi na oklahomském
venkově a opírají se hlavně o vynikající herecké výkony.
-tbkJOHN WELLS (vl. jm. John Marcum Wells, nar. 28.5.1956, Alexandria, Virginie) je synem
episkopálního kněze a vyrůstal v coloradském Denveru. Vystudoval drama na CarnegieMellonově univerzitě v Pittsburghu (1979) a pak absolvoval filmovou a televizní fakultu
Jihokalifornské univerzity (USC; 1982). Nějaký čas působil v divadle, než začal pracovat
jako televizní producent. První úspěch mu přinesly seriál z vietnamské války China Beach
(1988-91; + spol. sc.), za nějž dostal čtyři nominace na Emmy, a proslulý lékařský seriál ER
(1994-2009, Pohotovost; + spol. sc., spol. režie – TV), za nějž měl ze sedmi nominací jednu
Cenu Emmy za nejlepší drama a další tři scenáristické a jednu režijní nominaci. Nejvíc cen
(čtyři Emmy ze sedmi nominací) posbíral seriál ze zákulisí Bílého domu The West Wing
(1999-2006, Západní křídlo; + spol. sc. – TV); další Emmy získal dok. speciál o jeho natáčení.
Wells se jako výkonný producent podílel i na dalších TV seriálech, mj. Trinity (1998-99; +
spol. sc.), Third Watch (1999-2005, Třetí hlídka; + spol. sc. – TV), Citizen Baines (2001,
Občan Baines; + spol. sc.), Presidio Med (2002-03, Nemocnice Presidio; + spol. sc. – TV),
Jonny Zero (2005), The Evidence (2006, Důkazy), Smith (2006; + nám., spol. sc.), Southland
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(2009-13, Policajti z L.A.; + spol. sc.), Shameless (2011-13, Bezostyšní; + spol. sc., spol.
režie). Zabodoval ještě dramatem podle skutečného případu Paní Harrisová a minisérií
podle románu Jamese M. Caina Mildred Pierceová; za obě díla byl znovu nominován na
Emmy. Produkoval také řadu neprodaných pilotů. Oba jeho režijní pokusy vzbudily
značnou diváckou i odbornou pozornost. Mladší bratr Llewellyn Wells s ním často
spolupracuje jako producent. – Filmografie: (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li
uvedeno jinak) Nice Girls Don’t Explode (1987, Hodné dívky nevybuchují; r. Chuck
Martinez), The Nightman (TV-1992, Hotel u jezera; r. Charles Haid; + spol. sc. – TV), Angel
Street (TV-1992, Ulice andělů; r. Rod Holcomb; + sc. – V), Entertaining Angels: The Dorothy
Day Story (1996, Andělé naděje: Příběh Dorothy Day; r. Michael Ray Rhodes; sc. – V),
Peacemaker (1997, The Peacemaker; r. Mimi Lederová), The Grey Zone (2001, Šedá zóna; r.
Tim Blake Nelson – V), One Hour Photo (2002, Expres foto; r. Mark Romanek – V), Daleko
do nebe (2002, Far from Heaven; r. Todd Haynes), The Good Thief (2002, Férovej zloděj; r.
Neil Jordan – V), Bílý oleandr (2002, White Oleander; r. Peter Kosminsky), The Big Time
(TV-2002, Zlatá doba; r. Paris Barclay – TV), Party Monster (2003, Party Monster; r. Fenton
Bailey, Randy Barbato), Camp (2003, Letní tábor; r. Todd Graff – TV), Company (2003, The
Company; r. Robert Altman), A Home at the End of the World (2004, Domov na konci
světa; r. Michael Mayer – TV), A Dirty Shame (2004, Chlípnost nade vše; r. John Waters –
V), Duma (2005, Můj kamarád gepard; r. Carroll Ballard – V), Nearing Grace (2005, Kouzlo
Grace; r. Rick Rosenthal – TV), The Notorious Bettie Page (2005, Ta známá Bettie Page; r.
Mary Harronová – TV), Mrs. Harris (TV-2005, Paní Harrisová; r. Phyllis Nagyová – V), Doom
(2005, Doom; r. Andrzej Bartkowiak), Infamous (2006, Pochybná sláva; r. Douglas McGrath
– V), An American Crime (2007, Americký zločin; r. Tommy O’Haver – V), Savage Grace
(2007, Divoká krása; r. Tom Kalin – TV), I’m Not There (2007, Beze mě: Šest tváří Boba
Dylana; r. Todd Haynes – V), Konečně spolu (2007, Then She Found Me; r. Helen Huntová),
Gigantic (2008, Gigantický; r. Matt Aselton – TV), Motherhood (2009, Mateřské galeje; r.
Katherine Dieckmannová – V), Cracks (2009, Trhliny; r. Jordan Scottová – V), Dirty Girl
(2010, Zlobivá holka; r. Abe Sylvia), Mildred Pierce (TV-2011, Mildred Pierceová; r. Todd
Haynes – TV); (režie, není-li uvedeno jinak) drama mužů, čelících ztrátě zaměstnání ve
velké společnosti, The Company Men (2010, Manažeři; + sc., spol. prod.) s Benem
Affleckem a Tommym Lee Jonesem, adaptace divadelní hry Tracyho Lettse Srpen v zemi
Indiánů pod názvem Blízko od sebe (2013, August: Osage County) s Meryl Streepovou a
Julií Robertsovou.
-mim-
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BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ
barevný, kriminální thriller, černá komedie, 15 doporučená přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K,
Dolby Digital, dlouhý – 115 min.
Původní název: Kraftidioten. Země původu: Norsko, Dánsko, Švédsko. Výrobce: Paradox
Film. Koprodukce: Zentropa Entertainment / Zentropa International Sweden. S podporou:
Norwegian Film Institute / Swedish Film Institute / Danish Film Institute / Nordisk Film & TV
Fond / Film3 / Film i Väst / Eurimages / Program Media EU. Rok výroby: 2014. Premiéra:
6.11.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: norsky, švédsky, srbsky, anglicky (české titulky).
– Černá pomsta na bílém.
AUTOŘI: Scénář: Kim Fupz Aakeson. Režie: Hans Petter Moland. Kamera: Philip Øgaard.
Hudba: Kaspar Kaae, Kåre Vestrheim, Brian Batz. Píseň. Výprava: Jørgen Stangebye Larsen.
Kostýmy: Anne Pedersenová. Střih: Jens Christian Fodstad. Zvuk: (design) Gisle Tveito;
Morten Solum. Vizuální efekty: (supervize) Peter Hjort. Zvláštní efekty: (supervize) Haukur
Karlsson. Koordinátor kaskadérů: Kimmo Rajala. Výkonní producenti: Peter Garde, Geir
Eikeland, Stig Hjerkinn Haug, Erik Poppe, Stein B. Kvae, Finn Gjerdrum, Hans Petter Moland,
Stellan Skarsgård. Producenti: Stein B. Kvae, Finn Gjerdrum. Koproducenti: Madelenine
Ekmanová, Peter Aalbaek Jensen, Sisse Graum Jørgensenová, Charlotte Pedersenová, Jessica
Asková. České titulky: Jarka Vrbová (Filmprint Digital).
HERCI: Stellan Skarsgård (Nils Dickman), Bruno Ganz (Papa), Pål Sverre Hagen (Hrabě),
Birgitte Hjort Sørensenová (Marit), Anders Baasmo Christiansen (Geir), Jakob Oftebro (Aron),
Kristofer Hivju (Strike), Gard Eidsvold (Ignar), Peter Andersson (Wingman), Jon Øigarden
(Karsten), David Sakurai (Číňan), Stig Henrik Hoff, Arthur Berning (policisté), Tobias
Santelman (Finn), Sergej Trifunovic (Nebojsa), Kåre Conradi (Ronaldo), Jan Gunnar Røise
(Jappe), Hildegun Riiseová (Gudrun Dickmanová).
LOKACE: Beitostølen; Oslo.
V kriminálním thrilleru Boj sněžného pluhu s mafií, jejž lze ovšem označit i za černou
komedii, pokračuje známý norský režisér Hans Petter Moland ve spolupráci se scenáristou
Kimem Fupzem Aakesonem, kameramanem Philipem Øgaardem a hercem Stellanem
Skarsgårdem. Ten tentokrát představuje řidiče sněžného pluhu v zapadlém norském zimním
středisku. Právě byl jmenován Občanem roku své obce, když se dozví, že jeho syn zemřel na
předávkování. Nevěří, že by Ignar byl feťák. Nepohodne se kvůli tomu s manželkou Gudrun,
která jej později opustí. Chce spáchat sebevraždu, když mu mladíkův kamarád Finn, jemuž se
podařilo utéct dvěma zabijákům, kteří píchli Ignarovi osudnou injekci, přizná, že jeho syn byl
opravdu nevinný. Muž se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou. Zabije oba zločince
a pak spojku, která vozí kokain. Šéf gangu Hrabě se domnívá, že jeho muže mají na svědomí
Srbové, s nimiž měl dohodu. Dá zabít jednoho jejich kurýra, čímž na sebe poštve šéfa Srbů
Papu, neboť mrtvý byl jeho syn. Nils mezitím zjistí od bratra, který má přezdívku Wingman a
který kdysi pracoval pro otce Hraběte, s kým si začal. Na bratrovu radu si najme zabijáka
Číňana, který ho však prozradí Hraběti, jenž ho dá vzápětí zlikvidovat. Papa chce dostat
bossova syna Runeho, ale toho unese Nils a ukryje ho na stanici silniční služby. Tady se muže
zmocní Hrabě, ale než jej stačí zabít, objeví se tu Srbové. V mohutné přestřelce se gangsteři
vyvraždí. Rune pak vyjde z garáže. Přežije jen Papa, který nastoupí k Nilsovi do sněžné frézy.
Oba otcové zabitých synů odjíždějí.
-tbkHANS PETTER MOLAND (nar. 17.10.1955, Oslo) žil dlouhý čas ve Spojených státech, kde
vystudoval filmovou a divadelní režii na bostonské Emerson College. Už během
amerického pobytu natáčel reklamy a hudební klipy pro známou newyorskou společnost
Giraldi Productions. V roce 1985 se vrátil do Norska a rychle se etabloval jako producent a
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režisér reklamních spotů (v roce 1988 založil největší skandinávskou produkční společnost
na výrobu reklam Moland Film Co.). V celovečerním hraném filmu debutoval dramatem
podle skutečné události Poslední poručík. Významná je jeho spolupráce s hercem
Stellanem Skarsgårdem, scenáristou Kimem Fupzem Aakesonem a kameramanem
Philipem Øgaardem. Jeho snímky získaly řadu ocenění: Nula stupňů Kelvina - norská
výroční cena Amanda, Aberdeen – Cena za mužský herecký výkon ex aequo (Ian Hart) na
MFF v Karlových Varech 2000, kr. f. V jednotě je síla – Zlatá plaketa na MFF v Chicagu 2003,
Grand Prix na MFKF v Clermont-Ferrand 2003, Soudruzi, třeste se! – Cena za režii na MFF v
Montrealu 2006, Amanda pro nejlepší herečku (Ane Dahl Torpová). – Filmografie: (režie,
není-li uvedeno jinak) válečné drama, v němž se starý námořní kapitán postaví do čela
oddílu norské armády proti nacistickým okupantům, Secondløitnanten (1993, Poslední
poručík; + spol. sc.), přepis románu dánského autora Petera Tuteina o výpravě tří mužů za
polárním kruhem ve 20. letech Kjaerlighetens kjøtere (1995, Voříšci lásky; + spol. sc.) se
Stellanem Skarsgårdem, psychologické road movie, jež je studií vztahů uvnitř rodiny
poznamenané alkoholismem, Aberdeen (2000, Aberdeen; + spol. sc.) se Stellanem
Skarsgårdem, epizoda Nejlepší jdou jako první – Socialistická dělnická strana (AP) (De
beste går først) z filmu Utopie – Nejvíc lidí žije v Číně (2002, Folk flest bor i Kina),
psychologické drama s tématem dospívajících potomků amerických vojáků z Vietnamu,
The Beautiful Country (2004, Země zaslíbená) s Nickem Noltem a Timem Rothem, příběh
středoškolského učitele z bouřlivého roku 1968 Gymanslaerer Pedersen (2006, Soudruzi,
třeste se! - V), Rottenetter (2009, Krysí noci; r. Arild Østin Ommundsen; herec), černá
kriminální komedie o propuštěném vězni, který chce začít nový život, Bezva chlap (2009,
En ganske snill mann) se Stellanem Skarsgårdem, dokument o ekonomické krizi Når
boblene brister (2012, Když to praskne), kriminální thriller s prvky černé komedie o řidiči z
malé obce, který vezme do svých rukou pomstu za vraždu syna, Boj sněžného pluhu s mafií
(2014, Kraftidioten; + spol. prod.) se Stellanem Skarsgårdem.
-fik-
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BORGMAN
barevný, černá komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 113 min.
Původní název: Borgman. Země původu: Nizozemsko, Belgie, Dánsko. Výrobce: Graniet Film
/ Epidemic / DDF / Angel Films / NTR. Rok výroby: 2013. Premiéra: 6.3.2014. Monopol:
Artcam. Mluveno: nizozemsky, anglicky. České titulky. – Tak trochu černá alegorie.
AUTOŘI: Scénář: Alex van Warmerdam. Režie: Alex van Warmerdam. Kamera: Tom Erisman.
Hudba: Vincent van Warmerdam. Různé písně. Výprava: Geert Paredis. Kostýmy: Stine
Gudmundsen-Holmgreenová. Střih: Job ter Burg. Zvuk: (design) Peter Warnier. Producent:
Marc van Warmerdam. Koproducenti: Eurydice Gyselová, Koen Mortier, Mogens Glad, Tine
Mosegaardová. České titulky: Jana a Jiří Štefflovi (Filmprint Digital).
HERCI: Jan Bijvoet (Borgman), Hadewych Minisová (Marina), Jeroen Perceval (Richard), Sara
Hjort Ditlevsenová (Stine), Eva van de Wijdevenová (Ilonka), Annet Malherbeová (Brenda),
Tom Dewispelaere (Pascal), Alex van Warmerdam (Ludwig).
CENY (výběr): Nizozemský filmový festival: nejlepší film, nejlepší herečka (Hadewych
Minisová), nejlepší scénář (Alex van Warmerdam). Katalánský MFF v Sitges 2013: nejlepší
film. MFF ve Štrasburku 2013: nejlepší evropský film.
Snímek významného nizozemského režiséra Alexe van Warmerdama Borgman je značně
neobvyklou černou komedií s mystickými prvky. Vloni se stal ve vlasti divácky nejúspěšnějším
domácím titulem a byl za Nizozemsko navržen i na Oscara za cizojazyčný film. Pohrává si s
bizarními a absurdními situacemi a zároveň je groteskní úvahou o manipulaci. – Bezdomovec
Borgman se spasí s komplici Pascalem a Ludwigem útěkem z lesních úkrytů před trojicí
ozbrojených mužů, mezi nimiž je i kněz. Samotný Borgman zazvoní u ultramoderní vily na
velkém pozemku. Chce se vnutit dovnitř, ale majitel, televizní producent Richard, ho ztluče.
Richardova manželka Marina se cítí provinile a tajně vezme bezdomovce domů. Ošetří ho a
nechá ho přespat v zahradním domku. Borgman však postupně ovládne nejen ji, ale i její tři
malé děti a mladou chůvu Stine. S pomocí parťáků, k nimž patří i vražednice Brenda a Ilonka,
se zmocní „dobytého území“. Zabijí zahradníka a jeho ženu a později i Richarda a Marinu.
Nakonec všichni opustí dům s dětmi a chůvou a odjíždějí někam jinam (Borgman a spol. jsou
možná spřeženci pekla). – Film svou poetikou připomíná dílo Luise Buñuela. Zvláštní
odcizeností nemá daleko ani ke Kafkovi.
-tbkALEX VAN WARMERDAM (nar. 14.8.1952, Haarlem, Severní Holandsko), studoval grafický
design a malbu na amsterdamské Akademii Gerrita Rietvelda. S bratry Marcem van
Warmerdamem (nar. 1954), pozdějším divadelním a filmovým producentem, a
hudebníkem Vincentem van Warmerdamem (nar. 1956), byli spoluzakladateli hudebně
divadelních společností Hauser Orkater (1972) a De Mexicaanse Hond (1980), které
uváděly jeho hry, v nichž též účinkoval a podílel se na výpravě. Po několika krátkých a
televizních filmech debutoval v roce 1986 v celovečerní hrané tvorbě snímkem Abel,
oceněným cenou za režii a cenou nizozemských filmových kritiků na Nizozemském FF 1986.
Od té doby jeho díla sklidila řadu domácích i mezinárodních ocenění, mj. Cenu EFA za
evropský mladý film (Seveřané) nebo Cenu FIPRESCI na MFF v Benátkách 2009 (Poslední
dny Emmy Blankové). Z domácích uznání na Nizozemském FF uvádíme cenu za režii snímku
Seveřané, cenu za nejlepší film Borgman, ceny za nejlepší scénář filmů Číšník, Poslední dny
Emmy Blankové a Borgman a cenu kritiky za Šaty. V roce 1993 založil s Marcem produkční
společnost Graniet Film, v níž realizuje své bizarní černé komedie, ve kterých i pravidelně
hraje. Je autorem románu De hand van een vreemde (Cizincova ruka). Za svou tvorbu
získal prestižní Kulturní cenu prince Bernharda a Holandsko-vlámskou cenu pro dramatika.
V roce 2010 byl hostem Febiofestu v rámci přehlídky svých filmů. Jeho manželkou je
27

herečka Annet Malherbeová, s níž má dva syny, Meese van Warmerdama a Houka van
Warmerdama. – Filmografie: (scénář, režie a herec, není-li uvedeno jinak) kr. filmy
Adelbert (1977; r. Dick Maas; herec), Entrée Brussels (1978; r. Frans Weisz; sc., herec) a
Striptease (1979), TV filmy Zie de mannen vallen (TV-1980, Vidět padat muže; r. Jop
Pannekoek; sc., herec), Gossamer (TV-1980, Babí léto; r. Anton Kothuis; herec) a Graniet
(TV-1982, Žula), kr. f. De stedeling (1984, Měšťák), absurdní komedie Abel (1986),
surrealistická černá komedie De noordelingen (1992, Seveřané), hořká komedie, sledující
„příběh“ dámských šatů, De jurk (1996, Šaty; + prod.), milostná komedie o negramotném
venkovanovi, jemuž manželka najme mladou učitelku, Kleine Teun (1998, Malý Tony; +
prod., hudba), černá komedie na motivy pohádky o Jeníčkovi a Mařence, nazvaná Grimm
(2003; + prod., hudba), hořká komedie o smolařském titulním hrdinovi Ober (2009, Číšník;
+ prod.), černá komedie o vzpouře služebnictva v domě umírající staré ženy De laatste
dagen van Emma Blank (2009, Poslední dny Emmy Blankové; + hudba), Black Out (2012; r.
Arne Toonen; herec) černá komedie Borgman (2013).
-tbk-
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CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA
barevný, komiksový, dobrodružný, akční, fantastický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 3-D,
IMAX, Dolby Digital (Datasat/Dolby Atmos), dlouhý – 136 min.
Původní název: Captain America: The Winter Soldier. Země původu: USA. Výrobce: Marvel
Studios. Rok výroby: 2014. Premiéra: 3.4.2014. Monopol: Falcon. Mluveno: česky
(dabováno); anglicky, francouzsky, rusky (české titulky).
AUTOŘI: Námět: Joe Simon, Jack Kirby – komiks nakladatelství Marvel Captain America
(poprvé 1941). Scénář: Christopher Markus, Stephen McFeely. Režie: Anthony Russo, Joe
Russo. II. režie: Spiro Razatos. Kamera: Trent Opaloch. II. kamera: Igor Meglic. Hudba: Henry
Jackman. Hudební supervize: Dave Jordan. Různé skladby a písně. Výprava: Peter Wenham.
Kostýmy: Judianna Makovská. Střih: Jeffrey Ford, Mathew Schmidt. Zvuk: (design) David C.
Hughes, Al Nelson; Petur Hliddal. Masky: Allan A. Apone. Účesy: Camille Friendová. Vizuální
efekty: (supervize) Dan Deleeuw; (+ animace) Industrial Light & Magic; Base FX, Scanline
VFX, Luma Pictures, Trixter, Cantina Creative, Perception, Lola VFX, Embassy, Whiskytree,
Rise Visual Effects Studios, Logan, Sony Pictures Imageworks, Technicolor, Capital T. Zvláštní
efekty: (supervize) Daniel Sudick. Koordinátoři kaskadérů: Spiro Razatos, Thomas Robinson
Harper. Výkonní producenti: Louis D’Esposito, Alan Fine, Victoria Alonsoová, Michael Grillo,
Stan Lee. Producent: Kevin Feige. Koproducent: Nate Moore. České titulky: Filmprint Digital.
České dialogy a režie české verze: Ladislav Novák (LS Productions dabing).
HERCI: Chris Evans (Kapitán Amerika/Steve Rogers – Libor Bouček), Samuel L. Jackson (Nick
Fury – Pavel Rímský), Scarlett Johanssonová (Nataša Romanovová/Černá vdova – Jitka
Moučková), Robert Redford (Alexander Pierce – Jiří Štěpnička), Sebastian Stan (Bucky
Barnes/Zimní voják – Filip Jančík), Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon – Michal Holáň),
Cobie Smuldersová (Maria Hillová – Tereza Chudobová), Frank Grillo (Brock Rumlow – Marek
Holý), Hayley Atwellová (Peggy Carterová – Kateřina Petrová), Maximiliano Hernández
(Jasper Sitwell), Emily Vancampová (Kate/agentka 13), Toby Jones (dr. Arnim Zola), Jenny
Agutterová (radní Hawleyová), Gary Shandling (senátor Stern), Stan Lee (hlídač); (neuvedeni)
Thomas Kretschmann (baron von Stucker), Elizabeth Olsenová (Wanda Maximovová), Aaron
Taylor-Johnson (Pietro Maximov), Dominic Cooper (Howard Stark).
CENA: Oscar: (nominace) nejlepší vizuální efekty (Dan DeLeeuw, Russell Earl, Bryan Grill, Dan
Sudick).
Jeden z prvních významných komiksových hrdinů Steve Rogers alias Kapitán Amerika se ve
filmu Captain America: První Avenger (2011, Captain America: The First Avenger; r. Joe
Johnston) obětoval za druhé světové války pro záchranu lidstva (a sedmdesát let prospal).
Pak ve snímku Avengers (2012, Marvel’s The Avengers; r. Joss Whedon) s týmem
výjimečných bojovníků pod vedením šéfa tajné vládní organizace SHIELD Nicka Furyho opět
zabránil zkáze světa. Na tato dobrodružství navazuje v režii bratrů Anthonyho a Joea
Russoových titul Captain America: Návrat prvního Avengera. - Když se po záhadném únosu
tajného plavidla SHIELD piráty stane šéf Avengerů Fury obětí atentátu, Steve Rogers zjistí, že
kdosi usiluje i o jeho život. S agentkou Černou vdovou vypátrají, že nacistická organizace
Hydra nebyla za války zničena, ale infiltrovala do SHIELDu a hodlá ve světě nastolit nový řád.
Dvojice má v patách komando a maskovaného zabijáka s vražednou robotickou paží, Zimního
vojáka. Zdá se, že zlodušský tajemník Pierce a Hydra zvítězí... - Zdánlivě složitý příběh má po
„odtajnění“ jednoduchou zápletku, v níž jde o získání moci nad světem. Velkou část děje
zabírají velkoryse pojaté honičky a bitky. Časté souboje tělo na tělo byly snímané převážně
ruční kamerou. – Po závěrečných titulcích jako obvykle následuje upoutávka, podle níž se
Kapitán Amerika vrátí ve filmu Avengers: Age of Ultron.
-kat-
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ANTHONY RUSSO (nar. únor 1970, Cleveland, Ohio) a JOE RUSSO (nar. červenec 1971,
Cleveland, Ohio) a pocházejí z rodiny prominentního liberálního politika. Anthony studoval
divadlo a Joe práva na Case Western Reserve University v Clevelandu natočili v roce 1997
za vlastní peníze komedii Příčesky, díky níž na sebe upozornili Stevena Soderbergha. Ten
jim dal možnost natočit lupičskou komedii Bombakšeft, po které následovala romantická
komedie s Owenem Wilsonem, Kate Hudsonovou a Mattem Dillonem My dva a Křen.
Vybočením z jejich žánrového zařazení je druhý díl komiksového příběhu Captain America:
Návrat prvního Avengera a jeho chystaná třetí část. Souběžně se oba bratři prosadili
zejména jako úspěšní producenti a režiséři řady televizních seriálů respektive jejich částí:
Lucky (2003), Arrested Development (2003-2005, Opožděný vývoj), za nějž dostali cenu
Emmy, LAX (2004-2005), What About Brian (2006-2007, Co s Brianem), Carpoolers (20072008), Community (2009-2014, Zpátky do školy - TV), Happy Endings (2011-2012, Šťastné
konce), Up All Night (2011-2012, Vzhůru celou noc), Animal Practice (2012, Zvířecí
nemocnice). Podíleli se také na několika neprodaných pilotních snímcích. Jejich mladší
sestra Angela Russo-Ostotová působí rovněž v televizi jako scenáristka a producentka. –
Filmografie (společná; bez kr. filmů): (režie, není-li uvedeno jinak) komedie Pieces (1997,
Příčesky; + sc., prod., střih, Joe herec), remake italské kriminální komedie z roku 1958
Zmýlená neplatí pod názvem Bombakšeft (2002, Welcome to Collinwood; + sc.),
romantická komedie o novomanželích, jimž komplikuje líbánky mužův kámoš ze střední
školy, My dva a Křen (2006, You, Me and Dupree), pokračování komiksové série Captain
America: Návrat prvního Avengera (2014, Captain America: The Winter Soldier) a Captain
America 3 (2016); (produkce či podíl na ní) Crashing (2007, Návštěva bez pozvání; Gary
Walkov), Merry Friggin’ Christmas (2014, Veselý blbý Vánoce; r. Tristram Shapeero). -tbk-
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CESTA DO ŠKOLY
barevný, dokumentární, přístupný, 2-D, DVD-K, dlouhý – 77 min.
Původní názvy: Sur le chemin de l’école. On the Way to School. Země původu: Francie.
Výrobce: Winds. Koprodukce: Ymagis / Hérodiade. S účastí OCS / France 5. Ve spolupráci s
Wild Bunch / The Walt Disney Company France. S přispěním UNESCO / Aide et Action. Rok
výroby: 2013. Premiéra: 17.4.2014. Monopol: AČFK (do 30.1.2024). Mluveno: svahilsky,
španělsky, hindsky, arabsky. České titulky. – Čtyři děti, čtyři osudy, jediný cíl – budoucnost.
AUTOŘI: Scénář: Marie-Claire Javoyová, Pascal Plisson. Režie: Pascal Plisson. Kamera: Simon
Watel. Hudba: Laurent Ferlet. Střih: Sarah Andersonová, Sylvie Lagerová. Zvuk: Emmanuel
Guionet. Výkonný producent: Stéphanie Schorterová. Produkce: Barthélémy Fougea. České
titulky: Helena Rejžková (Linguafilm).
ÚČINKUJÍ: Jackson Sailong, Salome Sailongová, Carlito, Micaela, Zahira Badiová, Zineb
Elkabiová, Noura Azzagaghová, Samuel, Emmanuel, Gabriel.
CENY: César 2013: nejlepší dokumentární film. MFF pro děti, Montreal 2014: Cena INIS.
Cena Henriho Langloise za dokument.
Pozoruhodný dokument Pascala Plissona Cesta do školy sleduje děti z odlišných kultur a z
různých částí světa při jejich pravidelném putování za vzděláním; všechny věří, že jim právě
to umožní dosáhnout v životě více, než se to podařilo jejich rodičům. - Jedenáctiletý Jackson
s mladší sestrou Salome musí denně ujít/uběhnout během školního roku patnáct kilometrů
tam a patnáct kilometrů zpátky rozpálenou, nebezpečnou rovníkovou savanou v Keni. Dvanáctiletá Zahira z odlehlé vísky v marockém Velkém Atlasu chodí do internátní školy,
vzdálené od domova dvacet dva kilometrů, což obnáší dvakrát týdně čtyři hodiny cesty tam a
zpátky, většinou po horských pěšinách. Cestu podstupuje se dvěma kamarádkami ze
sousedních vesnic. - Jedenáctiletý Carlito z pastevecké rodiny v argentinské Patagonii jezdí
osmnáct kilometrů do školy na koni, na němž vozí i šestiletou sestru Micaelu. - Třináctiletý
Ind Samuel žije se dvěma mladšími bratry a rodiči v rybářské vesnici v Bengálském zálivu. Je
ochrnutý na obě nohy, problémy má i s řečí, přesto je to on, kdo v rodině předčítá a vypráví.
Dva mladší sourozenci musejí každý den protlačit rozhrkané kolečkové křeslo s bratrem
nesjízdnými pískovými cestami do městečka, vzdáleného čtyři kilometry. – Působivý snímek
navazuje na obdobné tituly, věnované tradičnímu životu v přírodě, např. na nedávno u nás
uvedený dokument Mimina (2009, Bébés; r. Thomas Balmès). Záběry z divoké přírody a z
nehostinných krajin podtrhují zaujatost, optimismus a odpovědnost putujících hrdinů.
Režisér je s protagonisty stále v kontaktu.
-kkPASCAL PLISSON (nar. ??) je samouk, který kariéru dokumentaristy začal v roce 1984
natáčením rozmanitých reportáží z amerického kontinentu pro různé televizní kanály. Od
roku 1994 se specializuje na snímky o lidech, žijících v extrémních podmínkách, od roku
1997 natáčí především v divočině Východní Afriky pro společnosti National Geographic,
BBC a Canal Plus. V Keni a Tanzánii žil několik let. Mezinárodní úspěch zaznamenal svým
posledním snímkem Cesta do školy. V české distribuci byl v roce 2005 uveden jeho
dobrodružný hraný snímek Masajové – bojovníci deště. – Filmografie (neúplná; scénář a
režie, není-li uvedeno jinak): reportáž o řidičích náklaďáků Les routiers de Sibérie (Šoféři na
Sibiři), dokumenty Sibérie terre de la soif (Sibiř – vyprahlá zem), Australie 50° de solitude
(Austrálie - 50° samoty), první celovečerní snímek, v němž hrají a mluví příslušníci
polokočovného pasteveckého kmene, Masajové – bojovníci deště (2004; Massaï – Les
guerriers de la pluie; spol. sc. Olivier Dazat), dokument o korálovém atolu v Tichém oceánu
Les mystères de Clipperton (2005, Tajemství Clippertonu; spol. režie Brigitte Delahaieová,
Luc Marescot, Didier Touchette), hraný film Safari (2009; režie Olivier Baroux; sc.), úspěšný
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dokument o obtížích dětí z různých zemí při putování za vzděláním Cesta do školy (2013,
Sur le chemin de l’ecole; César 2013 za nejlepší dokumentární film; Montreal 2014 – Cena
INIS; Cena Henriho Langloise za dokument).
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CIZÍ OBĚD
barevný, romantická komedie, přístupný, 1:2,35, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 104
min.
Původní název: Dabba. Země původu: Indie, Francie, SRN. Výrobce: Sikhya Entertainment /
Dar Motion Pictures. Koprodukce: NFDC / ROH Films / ASAP Films / Cine Mosaic. Rok výroby:
2013. Premiéra: 30.1.2014. Monopol: Aerofilms (do 17.6.2018). Mluveno: anglicky, hindsky
(české titulky). – Nikdy nevíte, kdy vám jedna malá náhoda změní celý život. Film o lásce, o
jídle a o lásce k jídlu.
AUTOŘI: Scénář: Ritesh Batra. Režie: Ritesh Batra. Kamera: Michael Simmonds. Hudba: Max
Richter. Různé skladby a písně. Výprava: Shruti Gupteová. Kostýmy: Niharika Bhasin
Khanová. Střih: John Lyons. Zvuk: Michael Kaczmarek, Ramesh Birajdar. Výkonní producenti:
Lydia Dean Pilcherová, Irrfan Khan, Ritesh Batra. Producenti: Arun Rangachari, Anurag
Kashyap, Guneet Mongaová. Koproducenti: Nina Lath Guptaová, Shahnaab Alam, Vivek
Rangachari, Sunil John, Nittin Keni, Karsten Stöter, Benny Drechsel, Cédomir Kolar, Marc
Baschet, Danis Tanović. České titulky: Kateřina Hámová (Filmprint Digital).
HERCI: Irrfan Khan (Sádžan Fernandes), Nimrat Kaurová (Ila), Nawazuddin Siddiqui (Šaik),
Nakul Vaid (Radžív).
CENY: Cena BAFTA: (nominace) nejlepší cizojazyčný film (Ritesh Batra, Arun Rangachari,
Anurag Kashyap, Guneet Mongaová).
Výjimečná autorská romantická komedie Cizí oběd debutujícího indického filmaře Riteshe
Batry má zajímavou zápletku. V Bombaji existuje obědová služba Dabbawallahs,
zaměstnávající pět tisíc poslíčků, kteří denně rozvážejí jídlonosiče s obědem od manželek či z
restaurací do úřadů zaměstnaným mužům. Osamělý a nerudný úředník Sádžan dostane
jednou omylem jídlonoš s vynikajícími pokrmy od půvabné Ily, která chce přes dobré jídlo
zachránit manželství s odtažitým Radžívem. Dvojice si začne v jídlonoších posílat dopisy a zdá
se, že jejich korespondenční příběh bude mít dobré vyústění. – Snímek naplno těží z reality
přelidněného indického megaměsta a vyznačuje se prostotou, empatií i jemným humorem,
spjatým ovšem i se smutkem či nostalgií. Film byl uváděn na řadě festivalů, kde se těšil velké
přízni diváků (mj. i na MFF v Karlových Varech 2013). – Český distributor spojil premiéru se
zahájením originálního projektu Cinema Cuisine: v pražském Biu Oko byla 28.1.2014
připravena pro diváky bohatá tabule ve stylu pop-up pohoštění.
-tbkRITESH BATRA (nar. 1978, Bombaj) je synem učitelky jógy a pracovníka obchodního
loďstva. S vysokoškolským ekonomickým vzděláním dokončil v roce 2010 studium
filmového programu na Tischově umělecké škole při Newyorské univerzitě (NYU). Natočil
několik krátkých autorských snímků, jež byly prezentovány i oceněny na mnoha festivalech
(mj. Oberhausen, Tribeca, Rotterdam, Chicago, Los Angeles): The Morning Ritual (2008,
Ranní rituál), Gareeb Nawaz’s Taxi (2010, Taxík Gareeba Nawaze), Café Regular, Cairo
(2011, Kavárna, Káhira) a Masterchef (2014, Mistr šéfkuchař). V roce 2009 se zúčastnil
scenáristického a režijního workshopu Sundance institutu se scénářem k celovečernímu
filmu The Story of Ram. Jako producent a herec se podílel na krátkém filmu Super.Full
(2010) libanonské režisérky Niam Itaniové. Kultivovanost, empatii a mimořádný smysl pro
střídmost vyprávění projevil ve svém celovečerním autorském debutu Cizí oběd (2013,
Dabba; + sc., spol. prod.), který měl premiéru v rámci Týdne kritiky na MFF v Cannes 2013 a
uspěl na řadě dalších festivalů (Rotterdam, Karlovy Vary, Reykjavík, Oděsa). Svůj život
Batra dělí mezi Bombaj a New York.
-fik-
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CO JSME KOMU UDĚLALI?
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2-D, Dolby SRD, dlouhý – 97 min.
Původní název: Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?. Země původu: Francie. Výrobce: UGC
Images. Koprodukce: TF1 Droits Audiovisuels / TF1 Films Production. Ve spolupráci se Sofica
UGC 1 / La Banque Postale Image 7. S účastí Canal Plus / Ciné Plus / TMC. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 23.10.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: francouzsky (české titulky). – Čtyři
svatby a dva na umření.
AUTOŘI: Scénář: Philippe de Chauveron, Guy Laurent. Režie: Philippe de Chauveron.
Kamera: Vincent Mathias. Hudba: Marc Chouarain. Různé skladby a písně. Výprava: François
Emmanuelli. Kostýmy: Ève-Marie Arnaultová. Střih: Sandro Lavezzi. Zvuk: Michel Kharat,
Serge Rouquairol, Éric Tisserand. Zvláštní efekty: (supervize) François Philippi. Koordinátor
kaskadérů: Pascal Guégan. Producent: Romain Rojtman. České titulky: Jana Štefflová
(Filmprint Digital).
HERCI: Christian Clavier (Claude Verneuil), Chantal Laubyová (Marie Verneuilová), Ary
Abittan (David Benichou), Medi Sadoun (Rachid Benassem), Frédéric Chau (Chao Ling), Noom
Diawara (Charles Koffi), Frédérique Belová (Isabelle), Julia Piatonová (Odile), Emilie Caenová
(Ségolène), Élodie Fontanová (Laure), Pascal N’Zonzi (André Koffi), Salimata Kamateová
(Madeleine Koffiová), Tatiana Rojoová (Viviane Koffiová), Loïc Legendre (kněz).
Svěží francouzská komedie Co jsme komu udělali? (doslovný překlad originálního názvu je Co
jsme pánubohu udělali?) je pátým celovečerním filmem režiséra a scenáristy Philippa de
Chauverona. - Notář Claude Verneuil a jeho žena Marie vychovali čtyři dcery tak, jak se od
katolických rodičů na maloměstě očekává. Jenže během tří let se do rodiny přiženili z jejich
hlediska „jiní“ Francouzi: Isabelle se provdala za muslima Rachida, Odile za žida Davida a
Ségolène za Číňana Chaa. I když se Claude tváří jako tolerantní republikán a i když jsou
manželství dcer šťastná, rodinné setkání v Paříži při obřadu obřízky Davidova synka se
nevydaří. Zeťové na sebe nevraží a trumfují se v sarkasmech. Claude se ženou nakonec
uraženě odejdou ze slavnostního oběda. Marie po čase doma v Chinonu upadne do deprese:
dcery a vnoučata jí scházejí. Na radu psychoterapeuta uspořádá rodinné Vánoce v
kosmopolitním stylu, které se kupodivu vydaří. Jenže nejmladší Laure požádá o ruku její
dosud tajený přítel Charles. Mladý herec je sice katolík, ale pochází z Maroka a je černoch.
Jeho otec André na rozdíl od matky Madeleine se synovou volbou hrubě nesouhlasí. Ani
Claude se nemůže s chystaným sňatkem srovnat a starší sestry by svatbu kvůli rodičům
nejraději překazily. Po řadě nedorozumění, xenofobních narážek, náboženských rozmíšek,
malicherných naschválů a žabomyších sporů se vše vyřeší, pánové se spřátelí a vdavky
proběhnou v pořádku. – Snímek s humorem a s nadhledem konfrontuje současnou
globalizaci a svobodomyslnost mladší generace s francouzským staromilstvím a
přetrvávajícím maloměšťáctvím. Bere si tak na mušku problémy, které jsou obyvatelům
bývalé koloniální velmoci blízké.-katPHILIPPE DE CHAUVERON (nar. 15.11.1965, Paříž) vystudoval v roce 1986 Vyšší školu
filmových studií (ESEC). Nejprve natočil tři krátké hrané filmy a jako spoluscenárista se
podílel na několika filmech a TV titulech, mj. na epizodě Mise à l’index (1992, Zákaz) ze
seriálu Sueurs froides (1992, Mráz po zádech) a na třech epizodách seriálu Les bleus (200710, Nováčci). Jeho spoluscenáristou bývá bratr Marc de Chauveron. – Filmografie: (režie a
scénář, či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Gros (1989, Tlustý; spol. r.
Emmanuel Silvestre), Monsieur Schmitt (1996, Pan Schmitt) a Il faut faire chier Albert
(1997, Je třeba nasrat Alberta), situační komedie silvestrovské noci, kdy parta bizarních
„přátel“ hatí protagonistovy milostné plány, Les parasites (1998, Paraziti), krimikomedie o
dvou policejních parťácích a dlouholetých kamarádech, jejichž službu i přátelství naruší
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milostný vztah jednoho z nich s manželkou toho druhého, L'amour aux trousses (2005,
Manželka mého partnera – TV), rodinná komedie podle komiksu Godiho a Zidroua o
peripetiích školáka, který se snaží dostat dobré známky všemi možnými prostředky, L’élève
Ducobu (2011, Žák Ducobu), další školákovy příhody, tentokrát s rodiči během společné
letní dovolené, Les vacances de Ducobu (2012, Ducobuovy prázdniny), situační komedie o
maloměstské katolické rodině, v níž se čtyři dcery se provdají za muže jiného vyznání a
různé barvy pleti, Co jsme komu udělali? (2013, Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu?);
(scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) Les truffes (1995, Blbci; r. Bernard Nauer),
Dans la cour des grands (1995, Na dvoře dospělých; r. Florence Straussová), Bingo! (1998;
r. Maurice Illouz), La beuze (2003, Droga; r. François Desagnat, Thomas Sorriaux), Neuilly
sa mère! (2009, Neuilly, jeho matka!; r. Gabriel Julien-Laferrière), Les seigneurs (2011,
Páni; r. Olivier Dahan; spol. sc.).
-fik-
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CO S LÁSKOU
barevný, milostný příběh, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý
– 118 min.
Původní název: The Best of Me. Země původu: USA. Výrobce: Relativity Media / Di Novi
Pictures / Nicholas Sparks. Pro Relativity Media. Rok výroby: 2014. Premiéra: 16.10.2014.
Monopol: Forum Film Czech. Mluveno: anglicky (české titulky). – Na první lásku nikdy
nezapomeneš.
AUTOŘI: Námět: Nicholas Sparks – stejnojmenný román (2011, česky naposledy Ikar, Praha
2014). Scénář: Will Fetters, J. Mills Goodloe. Režie: Michael Hoffman. Kamera: Oliver
Stapleton. Hudba: Aaron Zigman. Hudební supervize: Bob Bowen. Různé skladby a písně.
Výprava: Patrizia von Brandesteinová. Kostýmy: Ruth E. Carterová. Střih: Matt Chesse. Zvuk:
Michael B. Koff. Vizuální efekty: (supervize) Raymond Gieringer; Comen VFX, Prime Focus,
Raynault VFX. Zvláštní efekty: (koordinátor) David Nash. Koordinátor kaskadérů: Steven
Ritzi. Výkonní producenti: Jared D. Underwood, Andrew C. Robinson. Producenti: Denise Di
Noviová, Alison Greenspanová, Nicholas Sparks, Ryan Kavanaugh, Theresa Parková.
Koproducenti: Kenneth Halsband, D. Scott Lumpkin.
HERCI: Michelle Monaghanová (Amanda Collier), James Marsden (Dawson Cole), Luke
Bracey (mladý Dawson), Liana Liberatoová (mladá Amanda), Caroline Goodallová (Evelyn),
Gerald McRaney (Tuck), Sean Bridgers (Tommy Cole), Sebastian Arcelus (Frank Reynolds),
Clarke Peters (Morgan Dupree), Jon Tenney (Harvey Collier), Ian Nelson (Jared), Robert
William Mello (Ted Cole), Schuyler Fisková (April).
LOKACE: Lousiana, Pearl River, New Orleans, Morgan City.
Další zfilmovaný román amerického autora melodramatického čtiva pro ženy Co s láskou
režíroval Michael Hoffman. Jedná se o milostný příběh téměř čtyřicetiletého automechanika
Dawsona Colea, který se vrací do rodného města v Louisianě na pohřeb svého mentora
Tucka a setkává se tu po jedenadvaceti letech se svou dávnou láskou Amandou, pocházející z
místní bohaté rodiny. V retrospektivách se odvíjejí události z roku 1984, kdy byl Dawson,
pocházející ze špatné rodiny, pořádný bouřlivák. Láska se i po tolika letech oživí, jenže
Amanda je vdaná a má děti. Dawsona napadne a zabije jeho rodina. Amandin syn, který musí
po nehodě prodělat transplantaci srdce, se po čase ptá matky, zda ví, že dárcem byl Dawson
Cole... – Kniha u nás vyšla v roce 2013 pod názvem To nejlepší z nás, druhé vydání
pojmenoval nakladatel podle českého filmového titulu. Od Sparkse u nás byly v poslední
době uvedeny adaptace Talisman (2011, The Lucky One; r. Scott Hicks) a Bezpečný přístav
(2013, Safe Haven; r. Lasse Hallström).
MICHAEL HOFFMAN (vl. jm. Michael Lynn Hoffman, nar. 30.11.1956, Honolulu, Havaj)
vyrůstal v Idahu. Vystudoval divadlo na Státní univerzitě v Boise (1979) a díky prestižnímu
Rhodesovu stipendiu se dostal na Oxfordskou univerzitu, kde vedle studia anglické
literatury praktikoval divadelní a posléze i filmovou režii. Debutoval školním snímkem
Privilegovaní v produkci Oxfordské filmové společnosti, kterou spoluzakládal, a svůj druhý
film natočil díky finanční pomoci Johna Schlesingera. Po návratu do Spojených států
pokračoval ve filmové dráze s výrazným přispěním Redfordovy výrobní společnosti
Wildwood. Uplatnil se v Hollywoodu (Bublifuk, Báječný den, Sen noci svatojánské), ale
raději pracoval nezávisle. Největšího ohlasu dosáhl životopisným dramatem Poslední
zastávka (nominace na Cenu ISA za scénář a za režii). Režíroval také pilotní epizodu
dramatického TV seriálu MDs (2002, Lékaři). V rámci vlastní produkční společnosti
Serenade Films podporuje tvorbu jiných režisérů. Od roku 1994 má za manželku
scenáristku Samanthu Silvaovou, s níž žije v idažském Boise a vychovává tři děti. –
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Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) drama univerzitních studentů Privileged (1982,
Privilegovaní; + spol. sc., herec), komedie o dvou edinburských mladících, olupujících
americké turisty, Restless Natives (1985, Neklidní rodáci – TV), drama o nenaplněných
snech středoškolských absolventů Promised Land (1987, Zaslíbená krajina; + sc. – V),
komedie o americkém studentovi, trávícím Vánoce v excentrické rodině své kanadské
přítelkyně, Some Girls (1988, Prima děvčata – TV) s Patrickem Dempseym a Jennifer
Connellyovou, komedie ze zákulisí televizních mýdlových oper Soapdish (1991, Bublifuk –
TV) se Sally Fieldovou a Kevinem Klinem, drama lékaře na anglickém dvoře Karla II.
Restoration (1995, Čas smyslnosti – V) s Robertem Downeym, Jr., romantická komedie
Báječný den (1996, One Fine Day) s Michelle Pfeifferovou a Georgem Clooneym, adaptace
Shakespearovy komedie A Midsummer Night’s Dream (1999, Sen noci svatojánské; + sc.,
spol. prod. – V) s Kevinem Klinem, Michelle Pfeifferovou a Rupertem Everettem, drama
idealistického učitele The Emperor’s Club (2002, Klub vyvolených – V) s Kevinem Klinem,
příběh dramatika, jehož premiéra koliduje s důležitým sportovním utkáním, Game 6 (2004,
Šestý zápas – TV) s Michaelem Keatonem, dok. o fotbalovém týmu Hoffmanovy domovské
univerzity Out of the Blue: A Film About Life and Football (2007, Modří: Film o životě a
fotbalu), drama posledních dnů spisovatele Tolstého The Last Station (2009, Poslední
zastávka; + sc.) s Christopherem Plummerem a Helen Mirrenovou, remake stejnojmenné
kriminální komedie ve scenáristické úpravě bratří Coenů Gambit (2012, Gambit) s Colinem
Firthem, Cameron Diazovou a Alanem Rickmanem, adaptace bestselleru Nicholase Sparkse
o pozdním setkání někdejších milenců Co s láskou (2014, The Best of Me) s Michelle
Monaghanovou a Jamesem Marsdenem; (podíl na výkonné produkci) The Great New
Wonderful (2005, Začít úplně jinak; r. Danny Leiner – TV), Twelve and Holding (2005,
Dvanáctiletí; r. Michael Cuesta – TV), The Narrows (2008, Úžina; r. François Velle).
-mim-
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47 RÓNINŮ
barevný, historický, dobrodružný, akční, fantastický, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby
Digital/Datasat/SDDS, dlouhý – 119 min.
Původní název: 47 Ronin. Země původu: USA. Výrobce: Universal Pictures. Ve spolupráci s
Relativity Media. Rok výroby: 2013. Premiéra: 2.1.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno:
anglicky (české titulky – 2-D), česky (dabováno – 2-D, 3-D).
AUTOŘI: Námět: Chris Morgan, Walter Hamada. Scénář: Chris Morgan, Hossein Amini.
Režie: Carl Rinsch. II. režie: Phil Neilson. Kamera: John Mathieson. II. kamera: Fraser
Taggart. Hudba: Ilan Eshkeri. Výprava: Jan Roelfs. Kostýmy: Penny Roseová. Střih: Stuart
Baird. Zvuk: John Midgley. Masky: Amanda Knightová. Účesy: Lisa Tomblinová. Vizuální
efekty: (supervize) Christian Manz; MPC, Digital Domain, Baseblack, Milk Visual Effects,
Halon Entertainment. Zvláštní efekty: (supervize) Paul Corbould. Výkonní producenti: Scott
Stuber, Chris Fenton, Walter Hamada. Producenti: Pamela Abdyová, Eric McLeod. České
titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital). České dialogy a režie české verze: Petr Sitár (LS
Productions dabing).
HERCI: Keanu Reeves (Kai – Michal Dlouhý), Hiroyuki Sanada (Óiši – Jaromír Meduna),
Tadanobu Asano (lord Kira – Bohdan Tůma), Rinko Kikuchiová (čarodějnice – Tereza
Chudobová), Ko Shibasakiová (Mika – Anna Suchánková), Min Tanaka (lord Asano – Bohuslav
Kalva), Cary-Hiroyuki Tagawa (šógun – Václav Knop), Natsuki Kunimotoová (Riku – Petra
Tišnovská), Jin Akanishi (Čikara – Daniel Krejčík), Toto Igawa (lord Tengu).
Režijní debut Carla Rinsche 47 róninů vznikl podle japonské legendy z počátku osmnáctého
století o róninech (samurajích bez pána), kteří obětovali život za čest svého knížete,
donuceného spáchat seppuku. Hollywoodští filmaři do tradičního rámce dobrodružného
filmu s mužným hrdinou, míšencem Kaiem, a s milostným motivem mezi protagonistou a
knížecí dcerou Mikou, přimíchali fantastické prvky v podobě různých démonů a monster, s
nimiž musejí bojovníci svést nerovné zápasy. Do popředí vystupují soubojové a bojové akce a
spektakulární výprava a kostýmy. Příznačné je, že se snímek natáčel v Maďarsku a ve
Skotsku.
-tbkCARL RINSCH (vl. jm. Carl Erik Rinsch, nar. 1978, Los Angeles) studoval angličtinu a umění
na Brownově univerzitě v Providence ve státě Rhode Island. Při studiu pracoval jako
fotoreportér pro časopis Rolling Stone. Jeho první snímek The Quiz (1994, Kvíz), který
natočil jako čtrnáctiletý s kamarádem Timem Cranem (pozdějším producentem), byl
uveden na festivalech v New Yorku a v Telluride. V roce 1996 natočil kr. f. Lovely Weather
for Rain (Prima počasí na to, že prší). Od roku 2006 pracuje ve společnosti Ridleyho Scotta
(RSA), pro niž měl původně natočit prequel snímku Vetřelec (1979, Alien; r. Ridley Scott).
Prosadil se jako úspěšný tvůrce oceňovaných reklamních spotů, v nichž uplatnil své
futuristické vize (Kia, Audi, Mercedes, Heineken, Toyota, Lexus). Do této oblasti patří i jeho
kr. sci-fi film The Gift (2010, Dar), natočený v rámci projektu firmy Philips. V oblasti
celovečerní hrané tvorby debutoval zpracováním staré japonské legendy 47 róninů (2013,
47 Ronin).
-tbk-
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ČTYŘIKRÁT
barevný, psychologický, 12 přístupnost, 1:1,85, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 89 min.
Původní název: Le quattro volte. Země původu: Itálie, Německo, Švýcarsko. Výrobce: Vivo
Film / Essential Filmproduktion / Invisible Film / Ventura Film. Ve spolupráci s ZDF/ARTE /
Cinecittà Luce / RSI Televisione Svizzera. Rok výroby: 2010. Premiéra: 7.10.2014. Monopol:
Film Europe. Mluveno: italsky (české titulky). – Podmanivý příběh jedné duše, která putuje ve
čtyřech různých podobách čtyřmi životy.
AUTOŘI: Scénář: Michelangelo Frammartino. Režie: Michelangelo Frammartino. Kamera:
Andrea Locatelli. Hudba: Paolo Benvenuti. Výprava: Matthew Broussard. Kostýmy: Gabriella
Maioloová. Střih: Benni Atria, Maurizio Grillo. Zvuk: Paolo Benvenuti, Simone Paolo Olivero.
Producenti: Marta Donzelliová, Gregorio Paonessa, Susanne Marianová, Philippe Bober,
Gabriella Manfrèová, Elda Guidinettiová, Andres Pfaeffli, Francesca Zanzaová.
HERCI: Giuseppe Fuda (starý pastýř), Bruno Timpano, Nazareno Timpano, Artemio Vallone
(uhlíři), Domenico Cavallo, Santo Cavallo, Peppe Cavallo (pastýři), Isidoro Chiera (kněz),
Iolanda Mannoová (Perpetua), Cesare Ritorito (ministrant).
CENY: MFF v Bratislavě 2010: Grand Prix za nejlepší film. Ceny Italského národního
syndikátu filmových novinářů: Zvláštní Stříbrná stuha (Michelangelo Frammartino). –
Donatellův David: (nominace) nejlepší režie, nejlepší zvuk, nejlepší producenti.
Druhý celovečerní snímek architekta a filmaře Michelangela Frammartina Čtyřikrát je
působivou symbolickou a poetickou vizí o koloběhu života, o přírodě a o tradicích odlehlých
míst. – Starý nemocný pastýř koz léčí svůj dávivý kašel směsí prachu z místního kostela a
vody. Jednoho dne však lék ztratí, a nemůže tak opakovat svůj každovečerní rituál. Zemře... –
Čerstvě narozené kůzle se snaží postavit na nohy a vydobýt si své místo mezi ostatními
kůzlaty. Při pastvě však uvízne v lese. Zůstane ponecháno svému osudu. Zcela vyčerpané
ulehne k mohutné jedli. – Přichází zima. - Na jaře vesničané strom pokácí a použijí jej jako
májku. Po slavnostech uhlíři z jedle udělají dřevěné uhlí... – Snímek, symbolicky zobrazující
různorodost reinkarnace, sestává z dlouhých, monotonních a opakujících se záběrů,
zachycujících krajinu v chudé oblasti Kalábrie (vesnice Serra San Bruno) a také úmornou
lidskou práci, spjatou s přírodou. Kromě pastýře ostatní lidé postupně splývají s krajinou.
Film obsahuje minimum dialogů a je natočen metodou hraného dokumentu. Kromě řady
přehlídek byl uveden i na MFF v Karlových Varech 2010. -mhMICHELANGELO FRAMMARTINO (nar. 28.6.1968, Milán, Lombardie) má rodinné kořeny v
Kalábrii. V roce 1991 se zapsal na studia fakulty architektury na Technické univerzitě v
Milánu a zajímal se o prostorové a výtvarné souvislosti mezi architektonickým prostorem a
fotografickým či filmovým zobrazením. V letech 1994–97 studoval na Občanské filmové
škole v Miláně, pro niž produkoval také několik videoinstalací, vytvořených v
experimentálním filmovém studiu Azzurro. Souběžně pracoval jako asistent režie,
scénograf a výtvarník pro reklamní filmy a videoklipy. Od poloviny 90. let začal natáčet a
produkovat krátkometrážní a středometrážní dokumenty a pokračoval v experimentování
s technikou a formálními postupy videoinstalace, videoklipu a nezávislého filmu. Zároveň
se této oblasti věnuje i jako pedagog (mj. na univerzitách v Bergamu a v Kalábrii). Výsledky
jeho badatelské i umělecké činnosti byly prezentovány na výstavě v Palazzo delle
Esposizioni v Milánu. V celovečerní tvorbě debutoval filmem Dar (2003). I v hrané tvorbě
používá stylistické postupy dokumentárního filmu, aby věrně zachytil obraz všedního
života obyčejných lidí. Z ocenění připomínáme Grand Prix na MFF v Bratislavě 2010 za film
Čtyřikrát. – Filmografie: (scénář a podíl na něm, není-li uvedeno jinak, režie)
(dokumentární filmy) Tracce (1995, Stopy; + střih, prod.), L’occhio e lo spirito (1997, Oko a
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duch; + střih, prod.), BIBIM (1999; spol. režie Cafi Mohamud; + prod.), Scappa Valentina
(2000, Uprchni, Valentino + střih, prod.), Io non posso entrare (2002, Já nemohu vstoupit;
+ střih, prod.), Alberi (2013, Stromy); (celovečerní hrané filmy) dokumentárně pojaté
drama o setkání mladé dívky a starého muže v italském horském prostředí Il dono (2003,
Dar; + střih), dokumentárně laděné podobenství o koloběhu života v odlehlé horské oblasti
Kalábrie Čtyřikrát (2010, Le quattro volte). -jš-
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DÁRCE
černobílý/barevný, sci-fi, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 98 min.
Původní název: The Giver. Země původu: USA. Výrobce: Tonik / As Is Productions. Ve
spolupráci s Yucaipa Films. Pro The Weinstein Company / Walden Media. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 11.9.2014. Monopol: Bioscop. Mluveno: anglicky (české titulky). – Když mají lidé
svobodu volby, vyberou si špatně... Natočeno podle knižního bestselleru Lois Lowryové.
AUTOŘI: Námět: Lois Lowryová – stejnojmenný román (1993, česky Argo, Praha 2013).
Scénář: Michael Mitnick, Robert B. Weide. Režie: Phillip Noyce. II. režie: Robert Grasmere.
Kamera: Ross Emery. II. kamera: Michael Swan. Hudba: Marco Beltrami. Hudební supervize:
Dana Sanoová. Různé skladby a písně. Výprava: Ed Verreaux. Kostýmy: Diana Cilliersová.
Střih: Barry Alexander Brown. Zvuk: Nico Louw. Vizuální efekty: (supervize) Robert
Grasmere; Method Studios, Mr. X Gotham, UPP, Crazy Horse East, The Molecule, Ensemble.
Zvláštní efekty: (supervize) Cordell McQueen. Koordinátor kaskadérů: Cordell McQueen,
Frank Bare. Výkonní producenti: Harvey Weinstein, Bob Weinstein, Ron Burkle, Dylan
Sellers, Ralph Winter, Alison Owenová, Scooter Braun. Producenti: Nikki Silverová, Jeff
Bridges, Neil Koenigsberg. České titulky: PO.E.TA.
HERCI: Jeff Bridges (Dárce), Meryl Streepová (Předsedkyně), Brenton Thwaites (Jonas),
Alexander Skarsgård (otec), Katie Holmesová (matka), Taylor Swiftová (Rosemary), Cameron
Monaghan (Asher), Odeya Rushová (Fiona), Emma Tremblayová (Lilly).
Další z titulů s mladým hrdinou, předurčeným k vykonání velké věci, a odehrávající se v
dystopickém čase, natočil zkušený Phillip Noyce podle stejnojmenného bestselleru Lois
Lowryové Dárce. – Po Zkáze se na Zemi obnovilo lidské Společenství, které je přísně
uniformované a záměrně stejnorodé. Při ceremonii Přikázání povolání je Jonas na rozdíl od
přátel Fiony (pěstounka) a Ashera (pilot dronů) určen jako Příjemce paměti. Má se stát
následovníkem starého muže (Dárce), uchovávajícího ve velké knihovně a hlavně ve své
mysli vzpomínky na minulost, tedy na svět, jaký byl před Zkázou. Jonas podstoupí učení. Na
rozdíl od ostatních tak získá emoce, vnímá hudbu, ale zakusí i bolest a smutek. Hlavně však
pozná lásku k Fioně. Také dívka k němu něco cítí. Mladík i Dárce jsou pečlivě sledováni
Předsedkyní Společenství, tušící už po jednom fiasku s Dárcovou dcerou Rosemary
nebezpečí. – Jonasovi se s pomocí mentora a milované dívky podaří uniknout za Okraj i s
batoletem Gabem, určeným k „vyřazení“ (tak se ve Společenství říká řízené smrti). Posléze
překročí hranice a najde nový domov (jejž viděl předtím díky Dárci) ve vánočně vyzdobeném
domě v lesích. Tím zachrání před „vyřazením“ nejen své pomocníky, ale i celé Společenství...
– Snímek je zpočátku černobílý, teprve s Jonasovým poznáváním přichází barva. Zásadním
rozdílem od předlohy je hrdinův věk: v knize je Jonas dvanáctiletý. – Na vizuálních efektech
se podílela česká firma UPP.
-tbkPHILLIP NOYCE (vl. jm. Phillip Roger Noyce, nar. 29.4.1950, Griffith, Nový Jižní Wales,
Austrálie) je synem venkovského advokáta. Od začátku 60. let žil v Sydney. Svůj první
krátký film o adolescentních sexuálních touhách Better to Reign in Hell (Raději vládnout v
pekle) natočil ještě na střední škole. Začal studovat práva na Sydneyské univerzitě, ale brzy
přešel na její uměleckou fakultu. Během čtyřletých studií natáčel filmový deník, nazvaný
Renegades (Odpadlíci), a také mj. režíroval experimentální snímek o uměleckém festivalu v
Canbeře Dobré odpoledne, natočený dvěma propojenými kamerami. V té době se stal
součástí mladé filmové komunity (byl manažerem družstva Sydney Filmmakers Cooperative) a objevil se např. jako herec ve Weirově filmu Homesdale (1971). V roce 1973 se
stal jedním z prvních studentů na nově založené Australské filmové, televizní a rozhlasové
škole (AFTRS), kde vytvořil dva kr. filmy To je showbyznys o kabaretních hercích a Caravan
Park o chlapci, jehož rodiče jsou donuceni k provizornímu bydlení. Po absolutoriu nastoupil
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u společnosti Film Australia jako režisér kr. dokumentů, mj. Castor a Pollux o spirituálně
spřízněných mužích s rezervovaným přístupem ke konvenčnímu životnímu stylu, který byl
oceněn na MFF v Sydney, Finks točí film o známé bikerské partě a Bůhvíproč, ale funguje to
o lékařské péči mezi domorodým obyvatelstvem. Režíroval také reklamní spoty (např.
Radio Station 25M, Crown Corning, Country Beer, Findus, Diet Coke) a hudební videoklipy
(rocková skupina Angels). Potom úspěšně přešel k celovečerní hrané tvorbě. Komerčně i
umělecky se prosadil svým druhým filmem Zpravodajská fronta (Australské výroční ceny za
scénář a režii). Mezinárodní ohlas thrilleru Úplné bezvětří (nominace na Australskou
filmovou cenu za režii) ho přivedl do Hollywoodu, kde nejdřív režíroval pět epizod TV
seriálu The Hitchhiker (Stopař). Prosadil se dvojicí špionážních snímků s postavou agenta
CIA Jacka Ryana Vysoká hra patriotů a Jasné nebezpečí. Do vlasti se vrátil dramatem
Rabbit-Proof Fence (Australská filmová cena za nejlepší film a nominace za režii), které
bylo ještě vyznamenáno za režii Cenou NBR a Cenou londýnských filmových kritiků (spolu s
Tichým Američanem). Realizoval pilotní epizody úspěšných seriálů Nightmare Cafe (1992,
Kavárna U noční můry – TV), Tru Calling (2003-05, Volání mrtvých – TV), Brotherhood
(2006-08, Bratrství), Revenge (2011-1?, Pomsta; + spol. prod. – TV), Crisis (2014, Stav
ohrožení; + spol. prod. – TV) a jednu z epizod seriálu Luck (uveden v TV). Jeho manželkami
byly významná producentka Jan Chapmanová (1971-77) a scenáristka a producentka Jan
Sharpová (1979-2004), s níž měl dvě děti. V roce 2006 se oženil s jihoafrickou modelkou
Vuyo Dyasiovou, s níž vychovává další dvě děti. – Filmografie: (neúplná; režie, není-li
uvedeno jinak)(krátké dokumenty, není-li uvedeno jinak) střm. Good Afternoon (1971,
Dobré odpoledne; + prod.), hrané snímky That’s Showbiz (1973, To je showbyznys; + sc.,
herec) a Caravan Park (1973; + prod.), Castor and Pollux (1973, Castor a Pollux; + spol.
kam., spol. střih), Finks Make Movies (1975, Finks točí film; + kam., střih, prod.), God
Knows Why but It Works (1975, Bůhvíproč, ale funguje to; + sc., herec), Disco (1977), Bali,
Island of the Gods (1979, Bali, ostrov bohů), Sue and Mario: The Australian Italians (1979,
Sue a Mario: Australští Italové), Three Vietnamese Stories (TV-1980, Tři vietnamské
příběhy), Superstition: Fact and Fiction (TV-1980, Pověrčivost: Fakta a fikce); (celovečerní
filmy) pozoruhodné drama s rasovým podtextem Backroads (1977, Vedlejší cesty; + spol.
sc., prod.), příběh nadšených tvůrců filmových týdeníků v 50. letech Newsfront (1978,
Zpravodajská fronta; + spol. sc.), drama o spekulacích s pozemky Heatwave (1981, Vlna
veder; + spol. sc.) s Judy Davisovou, šestidílná minisérie The Dismissal (TV-1983,
Odstoupení; spol. režie George Miller, George Ogilvie, John Power, Carl Schultz; + spol. sc.)
o událostech, jež v polovině 70. let vedly k pádu labouristické vlády premiéra Whitlama,
další minisérie podle skutečného příběhu Cowra Breakout (TV-1984, Tábor Cowra; spol.
režie Chris Noonan; + spol. sc. – TV), rekonstruující hromadný útěk japonských válečných
zajatců z australského internačního tábora, mezirasový milostný příběh z Thajska Shadows
of the Peacock (1987, Ve stínu páva – TV) s Wendy Hughesovou a Johnem Lonem, drama
manželské dvojice, terorizované na jachtě psychopatem, Úplné bezvětří (1988, Dead Calm)
s Nicole Kidmanovou, Samem Neillem a Billym Zanem, akční snímek Blind Fury (1989,
Slepá zuřivost – V) s Rutgerem Hauerem v roli nevidomého vietnamského veterána,
politický thriller podle románu Toma Clancyho Vysoká hra patriotů (1992, Patriot Games) s
Harrisonem Fordem, erotický psychothriller Někdo se dívá (1993, Sliver; + herec) se Sharon
Stoneovou, adaptace další Clancyho předlohy Jasné nebezpečí (1994, Clear and Present
Danger), opět s Harrisonem Fordem v úloze agenta Jacka Ryana, akční film na motivy
stejnojmenného TV seriálu Svatý (1997, The Saint) s Valem Kilmerem, neprodaný pilotní
snímek ze zákulisí tajných služeb The Repair Shop (TV-1998, Opravna), kriminální drama
podle bestselleru Jeffreyho Deavera Sběratel kostí (1999, The Bone Collector; + herec) s
Denzelem Washingtonem a Angelinou Jolieovou, přepis románu Grahama Greenea Tichý
Američan (2001, The Quiet American) s Brendanem Fraserem a Michaelem Cainem,
skutečný příběh z 30. let o útěku tří domorodých děvčat z převýchovného tábora RabbitProof Fence (2002, Rabbit-Proof Fence; + spol. prod.), drama z Jižní Afriky v době
apartheidu Catch a Fire (2006, Dotkni se ohně – V) s Timem Robbinsem, špionážní thriller
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Salt (2010, Salt) s Angelinou Jolieovou v titulní roli falešně obviněné agentky, drama
matek, jež přišly o své syny, Mary & Martha (TV-2013) s Hilary Swankovou a Brendou
Blethynovou, adaptace sci-fi románu Lois Lowryové Dárce (2014, The Giver) s Jeffem
Bridgesem. -mim-
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DEAD SNOW: RUDÝ VS. MRTVÝ
barevný, hororová komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 88
min.
Původní název: Død snø 2. Země původu: Norsko, Island. Výrobce: Tappelluft Pictures. Ve
spolupráci s Nordisk Film / Fyzz, Eikeland & Haug / XYZ / Sagafilm. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 31.10.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: norsky, německy, anglicky (české
titulky). – Stará nenávist netrouchniví.
AUTOŘI: Scénář: Tommy Wirkola, Stig Frode Henriksen, Vegar Hoel. Režie: Tommy Wirkola.
Kamera: Matt Weston. Hudba: Christian Wibe. Různé skladby a písně. Výprava: Liv Asková.
Kostýmy: Linn Henriksenová. Střih: Martin Stoltz. Zvuk: (design) Karen Baker Landersová;
Pétur Einarsson. Masky: (supervize) Steinar Kaarstein. Vizuální efekty: (supervize) Bryan
Jones. Zvláštní efekty: (supervize) Haukur Karlsson. Koordinátor kaskadérů: Kristoffer
Jørgensen. Výkonní producenti: Wayne Marc Godfre, Robert Jones, Nick Spicer, Todd
Brown, Stig Haug, Geir Eikeland, Tommy Wirkola, Stig Frode Henriksen. Producenti: Terje
Stromstad, Tomas Evjen. Koproducenti: Kjartan Thor Thordarson, Ragnar Agnarsson. České
titulky: Helena Čížková (Linguafilm).
HERCI: Vegar Hoel (Martin), Ørjan Gamst (Herzog), Martin Starr (Daniel), Jocelyn DeBoerová
(Monica), Ingrid Haasová (Blake), Stig Frode Henriksen (Glenn Kenneth), Hallvard Holmenová
(Gunga), Kristoffer Joner (zombie), Amrita Achariaová (Reidun), Derek Mears (Stavarin),
Bjarte Tjøstheim (kněz), Christian Rubeck (policista), Charlotte Frognerová (Hanna), Jesper
Sundnes (lékař nacistů).
Snímek Dead Snow: Rudý vs. mrtvý norského hororového specialisty Tommyho Wirkoly je
pokračováním jeho titulu Mrtvý sníh (2009, Død snø), jenž byl u nás uveden na 44. MFF v
Karlových Varech a posléze ve videodistribuci. – Parta mladých, v níž je i Martin se svou
dívkou Hannou, najde při výletě v ledové jeskyni truhličku s cennostmi. Tím však probudí
nacistické zombie, kteří je povraždí. Přežije jen Martin, protože si motorovou pilou uřízl ruku.
Zombie ho však pronásledují dál. Martin na útěku havaruje, a když se probere v nemocnici,
zjistí, že mu omylem přišili ruku nacistického velitele Herzoga, jež zůstala v jeho voze.
Vyděšený muž hned způsobí několik úmrtí, protože „nová“ ruka má nadpřirozené schopnosti
a velkou sílu. Postupně se ji naučí ovládat, zatímco zombie Herzog, kterému jeho doktor
přišil Martinovu ruku, o svou moc přijde. Martin uteče z nemocnice, aby zombie zlikvidoval.
Ti se dali na pochod s cílem splnit dávný Hitlerův rozkaz: srovnat se zemí město Talvik.
Martin, hledaný policií, se spojí s tříčlennou protizombijní četou z USA (Daniel, Monica a
Blake), která dorazí do Norska. Proti zombiům jsou bez šance, dokud Daniela nenapadne, aby
Martin použil Herzogovu ruku k oživení pohřbených ruských zajatců, jež dal velitel za války
postřílet. Ti jsou pohřbeni ve zmrzlé půdě, takže nezetleli. Když jejich vůdce Stavarin
zlikviduje v bitce u Tavliku Herzoga, zombiové zmizí. Martin se pak vydá na hřbitov
„probudit“ Hannu a konečně se s ní (jako se zombií) pomiluje. - Tommy Wirkola naplňuje
pravidla žánru a zároveň se vyžívá v brutálním, vynalézavě sadistickém černém humoru, v
nadsázce a v ironii. Na rozdíl od jiných zombiů, ty jeho nežene hlad, nýbrž pomsta.
–katTOMMY WIRKOLA (nar. 6.12.1979, Alta, Finnmark, Norsko) studoval film a televizi na
soukromé australské Bondově universitě v queenslandské Robině, mediální studia na
univerzitě ve Finnmarku (HiF) a filmovou a televizní vědu na Lillehammerské univerzitě. Po
několika amatérských a školních krátkých filmech debutoval nízkorozpočtovým snímkem
Kill Buljo, inspirovaným Tarantinovým opusem Kill Bill, s nímž měl doma nečekaný úspěch.
V podobném duchu drsných thrillerů či hororů, kombinovaných s černým humorem,
natočil další tituly, jimiž si připravil cestu k velké mezinárodní produkci akčního hororu
Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic. V roce 2010 se stal spoluzakladatelem produkční
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společnosti Tappeluft Pictures. Často spolupracuje se scenáristou a hercem Stigem Frodem
Henriksenem. – Filmografie: (scénář, či podíl na něm, a režie, není-li uvedeno jinak) kr.
snímek Remake (2006; spol. r. Kit McDeen; + herec), dobrodružná kriminální komedie o
osamělém mstiteli Kill Buljo – The Movie (2007, Kill Buljo; + spol. prod., střih, herec - V),
akční horor o střetnutí skupinky studentů a nacistických zombiů v pustině Død snø (2009,
Mrtvý sníh; + písně – V), filmové zpracování původního seriálu pro internetovou televizi
Kurt Josef Wagle og legenden om Fjordheksa (2010, Kurt Josef Wagle a legenda o
čarodějnici z fjordu; + střih), Tomme tønner (2011, Prázdné sudy; r. Christian Wibe; herec),
Hjelp, vi er russ (2011, Pomoc, jsme Rusové; r. Kenneth Olaf Hjellum; spol. prod.), Hjelp, vi
er i filmbransjen (2011, Pomoc, jsme filmaři; r. Nini Bull Robshamová, Patrik Syversen;
spol. prod.), svérázná hororová verze tradiční pohádky Jeníček a Mařenka – Lovci
čarodějnic (2012, Hansel & Gretel: Witch Hunters), Kill Buljo 2 (2013; r. Vegar Hoel; spol.
sc., spol. prod., herec), Tina & Bettina – The Movie (2012; r. Simen Alsvik; spol. prod.),
pokračování úspěšného hororu Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý (2014, Død snø 2), futuristický
thriller o skupince identických sedmerčat What Happened to Monday? (2015, Co se stalo s
pondělkem?), pokračování příběhů svérázných sourozenců Hansel & Gretel: Witch Hunters
2 (2015, Jeníček a Mařenka – Lovci čarodějnic 2). -tbk-
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DIVERGENCE
barevný, akční, dobrodružný, fantazy, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital,
Datasat, dlouhý – 140 min.
Původní název: Divergent. Země původu: USA. Výrobce: Red Wagon Entertainment. Pro
Summit Entertainment. Rok výroby: 2014. Premiéra: 1.5.2014. Monopol: Bontonfilm.
Mluveno: anglicky. České titulky. – Tvoje odlišnost je pro ně nebezpečná. Na motivy
světového bestselleru.
AUTOŘI: Námět: Veronica Rothová – stejnojmenný román (2011, česky nakl. CooBoo, Praha
2012). Scénář: Evan Daugherty, Vanessa Taylorová. Režie: Neil Burger. II. režie: Garrett
Warren. Kamera: Alwin Küchler. II. kamera: Jake Polonsky, Paul Hughen. Hudba: Junkie XL.
Hudební supervize: Randall Poster. Různé skladby a písně. Výprava: Andy Nicholson.
Kostýmy: Carlo Poggioli. Střih: Richard Francis-Bruce, Nancy Richardsonová. Zvuk: David
Obermeyer. Masky: Brad Wilder. Účesy: Gloria Pasqua Casnyová. Vizuální efekty:
(supervize) Jim Berney; Method Studios, Scanline VFX, Soho VFX, Wormstyle, CoSA VFX, Lola
VFX. Zvláštní efekty: (supervize) Yves DeBono. Koordinátor kaskadérů: Garrett Warren.
Výkonní producenti: John J. Kelly, Rachel Shaneová. Producenti: Douglas Wick, Lucy
Fisherová, Pouya Shahbazian. Koproducentka: Veronica Rothová. České titulky: Jiří Pražský
(Filmprint Digital).
HERCI: Shailene Woodleyová (Tris), Theo James (Čtyřka), Ashley Juddová (matka Natalie), Jai
Courtney (Eric), Kate Winsletová (Jeanine), Ray Stevenson (Marcus), Zoë Kravitzová
(Christina), Miles Teller (Peter), Tony Goldwyn (otec Andrew), Ansel Elgort (bratr Caleb),
Maggie Q (Tori), Mekhi Phifer (Max), Ben Lloyd-Hughes (Will), Christian Madsen (Al), Amy
Newboldová (Molly), Ben Lamb (Edward).
První část zamýšlené filmové trilogie podle tří bestsellerů mladé americké spisovatelky
Veronicy Rothové s názvem Divergence natočil Neil Burger. Příběh a jeho ztvárnění jsou
zřetelně odvozeny z obdobných diváckých a čtenářských hitů typu Hunger Games a Harry
Potter. – Vypravěčkou je šestnáctiletá Beatrice (Tris), žijící po válečné apokalypse, jež se
odehrála před sto lety, v dystopickém Chicagu, obklopeném zdí. Společnost je rozdělena do
pěti frakcí: Odevzdanost, Neohroženost, Sečtělost, Mírumilovnost a Upřímnost. Kromě nich
tu jsou ještě bezdomovečtí Odpadlíci. – Beatrice pocházející z Odevzdaných, se při Obřadu
volby, při níž si mladí lidé definitivně vyberou svou frakci, přidá k odvážným strážcům
společnosti Neohroženým. Musí tajit, že ve skutečnosti je Divergentní, tedy že má výjimečné
vlastnosti, kvůli nimž by mohla přijít o život. – Podstupuje s dalšími nováčky těžký výcvik, v
němž jde o přežití. Sblíží se s instruktorem Čtyřkou. Její boj o vlastní život se spojí s bojem o
zachování společnosti, v níž se Sečtělí vzbouří proti dosud vládnoucím Odevzdaným a pomocí
séra si podřídí Neohrožené. Díky dívčině odvaze a vzájemné lásce se Čtyřkou jsou Sečtělí
poraženi. Tris při bojích přijde o rodiče a opouští s milovaným mužem, s bratrem dvojčetem
Calebem a dalšími rebely město... – Připravují se další díly Rezistence (Insurgent) a Aliance
(Allegiant).
-tbkNEIL BURGER (vl. jm. Neil Norman Burger, nar. 1963, Greenwich, Connecticut) vystudoval
výtvarné umění na Yaleově univerzitě. Zabýval se experimentálním filmem a natáčel
videoklipy pro různé alternativní umělce (Meat Puppets). Pro hudební stanici MTV
připravil a realizoval kampaň propagující čtení a také režíroval reklamní spoty pro
newyorskou pobočku Ridleyho Scotta (mj. MasterCard, IBM, ESPN). Upozornil na sebe
fiktivním dokumentem Rozhovor s vrahem (nominace na Cenu ISA za první film a scénář) a
prosadil se historickým dramatem Iluzionista (mj. nominace na Cenu ISA za scénář), který
se natáčel v Čechách. Největšího diváckého ohlasu dosáhl adaptací první části dystopické
románové série Veronicy Rothové Divergence. Jeho manželkou je od června 1997 známá
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architektka Diana Kelloggová. – Filmografie (režie, není-li uvedeno jinak): hraný dokument
s přiznáním druhého pachatele atentátu na prezidenta Kennedyho Interview with the
Assassin (2002, Rozhovor s vrahem; + sc.), příběh slavného mága, odehrávající se na
počátku 20. století ve Vídni a okořeněný dobovými politickými intrikami, Iluzionista (2005,
The Illusionist; + sc.) s Edwardem Nortonem, příběh tří navrátilců z irácké války The Lucky
Ones (2007, Šťastlivci; + spol. sc., spol. prod. – V) s Rachel McAdamsovou, Timem
Robbinsem a Michaelem Peñou, fantastický thriller o outsiderovi, jenž udělá kariéru díky
zázračným pilulkám rozšiřujícím mysl, Všemocný (2011, Limitless) s Bradleym Cooperem,
neprodaný pilotní snímek The Asset (TV-2012, Aktivum) s Ali Larterovou v úloze agentky
CIA, dobrodružná fantasy Divergence (2014, Divergent) s Shailene Woodleyovou a její
pokračování Rezistence (2015, Insurgent; r. Robert Schwentke; spol. prod.).
–mim-
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DIVOKÉ HISTORKY
barevný, povídkový, černá komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,39, 2-D, Dolby Digital 5.1
(Dolby Surround 7.1), dlouhý – 122 min.
Původní název: Relatos salvajes. Země původu: Argentina, Španělsko. Výrobce: Kramer &
Sigman Films / El Deseo. Koprodukce: Telefe. Ve spolupráci s Corner Contenidos / Big Bang /
Canal Plus / TVE. Rok výroby: 2014. Premiéra: 9.10.2014. Monopol: Aerofilms (do 9.9.2024).
Mluveno: španělsky (české titulky). – Nervy můžou rupnout každému.
AUTOŘI: Scénář: Damián Szifrón. Režie: Damián Szifrón. Kamera: Javier Juliá. Hudba:
Gustavo Santaolalla. Různé skladby a písně. Výprava: Clara Notariová. Kostýmy: Ruth
Fischermanová. Střih: Damián Szifrón, Pablo Barbieri Carrera. Zvuk: José Luis Díaz. Zvláštní
efekty: (supervize) Federico Ransenberg. Koordinátor kaskadérů: Eduardo Puga. Výkonné
producentky: Pola Zitoová, Leticia Cristiová. Producenti: Hugo Sigman, Pedro Almodóvar,
Agustín Almodóvar, Esther Garcíaová, Matías Mosteirin. Koproducent: Axel Kuschevatzky.
České titulky: Šárka Holišová (Filmprint Digital).
HERCI: Pasternak: Darío Grandinetti (Salgado), María Marullová (Isabel), Mónica Villaová
(prof. Leguizamónová); Krysy (Las ratas): Julieta Zylberbergová (servírka), Rita Corteseová
(kuchařka), César Bordón (Cuenca), Juan Santiago Linari (Alexis); Nejsilnější (El más fuerte):
Leonardo Sbaraglia (Diego Iturralde), Walter Donado (Mario); Bombička (Bombita): Ricardo
Darín (Simón Fisher), Nancy Dupláaová (Victoria); Nabídka (La propuesta): Oscar Martínez
(Mauricio), María Onettoová (Helena), Osmar Núñez (advokát), Germán de Silva (správce
José), Diego Velázquez (státní zástupce), Alan Daicz (Santiago); Dokud nás smrt nerozdělí
(Hasta que la muerte nos separe): Érica Rivasová (Romina), Diego Gentile (Ariel), Georgina
Pecchiaová.
CENY: MFF v San Sebastiánu 2014: Cena diváků. MFF v São Paulu 2014: nejlepší zahraniční
film. Cena NBR: nejlepší cizojazyčný film. Výroční ceny Argentinské filmové akademie:
nejlepší film, nejlepší režie (Damián Szifrón), nejlepší herec (Oscar Martínez), nejlepší
herečka (Erica Rivasová), nejlepší herec ve vedlejší roli (Germán de Silva), nejlepší scénář
(Damián Szifrón), nejlepší kamera (Javier Julia), nejlepší hudba (Gustavo Santaolalla), nejlepší
střih (Damián Szifrón, Pablo Barbieri Carrera), nejlepší zvuk (José Luis Díaz); (nominace)
nejlepší herec/herečka (Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia/Rita Corteseová), nejlepší
herec/herečka ve vedlejší roli (Diego Gentile, Osmar Núñéz/María Onettoová), nejlepší nový
herec (Walter Donado, Diego Velázquez), nejlepší výprava (Clara Notariová), nejlepší
kostýmy (Ruth Fischermanová), nejlepší masky (Marisa Amentaová). Oscar: (nominace)
nejlepší cizojazyčný film. Cena BAFTA: nejlepší zahraniční film.
Autorský povídkový snímek Damiána Szifróna Divoké historky byl s velkým ohlasem promítán
na MFF Cannes i na MFF v Karlových Varech a záhy po premiéře se stal v Argentině
nejúspěšnějším titulem. Podle slov režiséra vznikl z jeho pocitu frustrace. Ta se odrazila ve
společných tématech šesti krátkých příběhů, jimiž jsou společné odplata, destrukce, katarze
a „neodolatelná rozkoš ze ztráty sebeovládání“. Společné jsou i jejich ladění do žánru černé
komedie či tragikomedie, společenská satira a kritika současné společnosti. – Jednotlivé
epizody nejsou nijak označené (názvy se objevují až v závěrečných titulcích) a následují za
sebou bez propojení. - (Pasternak) Pasažéři v letadle zjistí, že všichni znají Gabriela
Pasternaka, který se nyní jako hlavní stevard zmocnil letadla a rozhodl se pomstít se jim za
utrpěná příkoří. Stroj se zřítí na dvojici důchodců (možná Pasternakových rodičů). – (Krysy)
Za deště dorazí do motorestu jediný host, v němž servírka pozná mafiána Cuencu z rodné
vesnice, který zničil její rodinu a který kandiduje na starostu. Kuchařka, která už byla v
kriminále, navrhne, aby mu otrávily jídlo jedem na krysy, což také proti vůli číšnice udělá.
Když však hranolky začne jíst i mafiánův syn, který přijel autobusem, servírka zasáhne.
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Samolibý muž se na ni vrhne a kuchařka ho zabije nožem. Odveze ji pak policie... –
(Nejsilnější) Diego jede po silnici svým novým audi. Rozčiluje se na řidiče starého auta, který
jej nechce pustit. Nakonec ho předjede, avšak záhy píchne. Dojede ho uražený šofér a začne
mu demolovat vůz, na nějž se posléze vykálí. Vystrašeného Diega se zmocní vztek. Zatlačí
auto s vesničanem do řeky. Chlapík si to nenechá líbit. Vztek se u obou mužů změní ve
vražedné běsnění, jež skončí tím, že oba uhoří v audi. Podle policie jde zřejmě o zločin z
vášně. – (Bombička) Specialista na demolice Simón Fisher se nehodlá smířit s příkořím, jež
utrpěl kvůli neprávem odtaženému vozu. Ponižuje ho jednání byrokratů a vlastní bezmoc.
Vztek se v něm stupňuje tak dlouho, až napadne jednoho muže za přepážkou. Incident se
dostane do novin. Simón přijde o místo a žena se s ním chce rozvést. Pomstí se světu po
svém: nechá si potřetí odtáhnout vůz, který pak na záchytném parkovišti exploduje tak, že
způsobí jen materiální škody. Simón sice skončí ve vězení, ale stane se z něj veřejností
obdivovaný Inženýr Bombička, který se postavil státní zvůli. I manželka se s ním udobří... –
(Nabídka) Milionářský synek Santiago přejede k ránu těhotnou ženu a ujede. Dorazí domů do
luxusní vily naprosto zoufalý. Otec s rodinným právníkem umluví správce Josého, aby za
peníze vzal vinu na sebe. Státní zástupce prohlédne podvod, ale právník ho také uplatí. Sám
ovšem rovněž požaduje kompenzaci. V rozhodující chvíli boháč Mauricio odmítne zaplatit
další peníze a nabídku zruší. Zasáhne manželka a spor urovná. Když policie vyvádí správce,
zabije ho manžel oběti. – (Dokud nás smrt nerozdělí) Při velké svatební hostině
novomanželka Romina zjistí, že ji manžel Ariel podvedl s milenkou. Její zoufalství se promění
ve vztek a ona jako divoká fúrie dosud poklidnou oslavu promění v peklo. Zkroušený Ariel se
na konci pochlapí a nabídne jí smír, který manželka přijme. – V souvislosti s premiérou
připravila distribuční firma Aerofilms celonárodní online anketu na téma jaká situace z
běžného života dohání Čechy nejvíce k šílenství. Hlasující mohli vybírat ze třiceti situací na
stránkách www.divokehistorky.cz. Vyhlášení výsledků proběhlo při
představení 15.10.2014 v kině Světozor.
-tbkDAMIÁN SZIFRÓN (nar. 9.7.1975, Ramos Mejía, La Matanza, Buenos Aires, Argentina)
absolvoval studia komunikačních médií na Technické škole ORT (Escuela Técnica ORT) v
Buenos Aires. Poté studoval filmovou historii a teorii a nakonec vystudoval filmovou režii
na Filmové univerzitě (Universidad del Cine) v Buenos Aires. Od první poloviny 90. let
natáčel krátkometrážní a středometrážní snímky a působil jako scenárista, střihač, asistent
produkce a producent. V roce 2003 režíroval svůj první autorský film, thriller s prvky
černého humoru Dno moře. Ve své hrané, žánrově rozmanité tvorbě se zaměřuje na různé
formy napínavé podívané, na psychologické studie postav i na obraz současné argentinské
společnosti. Mezinárodně úspěšnými se staly jeho dva televizní seriály Los simuladores
(2002, Simulanti) a Hermanos y detectives (2006, Bratři a detektivové), jež se dočkaly
několika zahraničních TV verzí. Největší ohlas vzbudila jeho povídková černá komedie
Divoké historky, uvedená v soutěži MFF v Cannes 2014, na MFF v Karlových Varech 2014 a
oceněná na festivalech v San Sebastiánu, v Biarritzu, v Oslu, v Sarajevu a v São Paulu
Cenou diváků. Z mnoha domácích a zahraničních ocenění, jež dále obdržel, připomínáme
Cenu za nejlepší jihoamerický film, Cenu publika a Cenu FIPRESCI na FF v Mar del Plata a
Zvláštní cenu poroty na MFF v San Sebastiánu za Dno moře. – Filmografie: (scénář či podíl
na něm a režie, není-li uvedeno jinak) (krátké filmy): El tren (1992, Vlak), Río de culpas
(1993, Řeka provinění), Ruptura (1994, Roztržka), Oídos sordos (1995, Hluché uši; spol. r.
Esteban Student; + spol. sc.), Kan, el trueno (1997, Hrom Kan), Punto muerto (1998, Mrtvý
bod; spol. r. Esteban Student; + spol. sc.); (středometrážní film) Los últimos días (1999,
Poslední dny); (celovečerní hrané filmy) Atorrantes (TV-1996, Tuláci; r. Jorge Torelli, Nestor
Cora; střih, prod.), psychologický thriller o mladém architektovi, který trpí akutní žárlivostí
na svou dívku, El fondo de la mar (2003, Dno moře), akční kriminální komedie o
psychologovi, který je během terapie depresivního policisty zapleten do vyšetřování
dvojnásobné vraždy, Tiempo de valientes (2005, Čas odvážných), povídková černá komedie
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o lidech, kteří se po svém vyrovnávají s různými problémy a nepříjemnými situacemi,
Divoké historky (2014, Relatos salvajes; + spol. střih).
-jš-
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DLOUHÁ CESTA DOLŮ
barevný, hořká komedie, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý
– 97 min.
Původní název: A Long Way Down. Země původu: Velká Británie, SRN. Výrobce: Wildgaze
Films / Finola Dwyer. Ve spolupráci s Hanway Films. Pro DCM Productions / BBC Films. Rok
výroby: 2013. Premiéra: 10.4.2014. Monopol: A-Company Czech. Mluveno: anglicky. České
titulky.
AUTOŘI: Námět: Nick Hornby – román Dlouhá cesta dolů (2005, česky naposledy BB art,
Praha 2014). Scénář: Jack Thorne. Režie: Pascal Chaumeil. Kamera: Ben Davis. Hudba: Dario
Marianelli. Různé skladby a písně. Výprava: Chris Oddy. Kostýmy: Odile Dicks-Mireauxová.
Střih: Chris Gill, Barney Pilling. Zvuk: (design) Glenn Freemantle; Martin Trevis. Vizuální
efekty: (supervize) Seb Barker, Erik Ellefsen. Zvláštní efekty: (supervize) Johnny Rafique.
Koordinátor kaskadérů: Tony Lucken. Výkonní producenti: Christine Langanová, Christoph
Daniel, Dario Suter, Marc Schmidheiny, Thorsten Schumacher, Zygi Kamasa, Nick Hornby;
Lisbeth Savillová. Producentky: Finola Dwyerová, Amanda Poseyová. České titulky: Barbora
Knobová (utd. by content).
HERCI: Pierce Brosnan (Martin), Toni Colletteová (Maureen), Aaron Paul (J.J.), Imogen
Pootsová (Jess), Rosamund Pikeová (televizní moderátorka), Sam Neill (Jessin otec),
Tuppence Middletonová (Kathy), Joe Cole (Chas), Diana Kentová (Hope).
Francouzský režisér Pascal Chaumeil si pro svůj třetí celovečerní film Dlouhá cesta dolů
vybral úspěšný stejnojmenný černohumorný román Nicka Hornbyho. - Rozvedený televizní
moderátor Martin, který strávil tři měsíce ve vězení za sex s nezletiletou, katolička Maureen,
vyčerpaná péčí o retardovaného dospělého syna, nešťastně zamilovaná mladičká Jess, dcera
stínového ministra školství, jejíž sestra před pár lety zmizela, a nevyrovnaný Američan J.J. na
sebe narazí o silvestrovské noci na známém místě sebevrahů, střeše věžáku Toppers’ House.
Místo plánovaných skoků dolů si slíbí, že zůstanou naživu do svatého Valentýna. Na
Martinovu radu se svěří novinářům, a tak musejí čelit zájmům nejen bulváru. Kandidáti na
sebevraždu tedy zmizí na dovolenou na Tenerife. J.J. tam naletí pohledné reportérce, což
vede k hádce i k potyčce. Nicméně když se o Valentýnu sejdou na střeše, už jen J.J. chce
skočit. Dá se však přesvědčit od ostatních, kteří „změnili plány“. Silvestr rok poté tráví už
spokojeně; Maureen získala nové přátele, Martin má v péči dcerku a Jess s J.J. jsou spolu
(Imogen Pottsová a Aaron Paul spolu hráli i v nedávno uvedeném akčním thrilleru Scotta
Waugha Need for Speed). - Snímek má v umírněné míře vše, co k tradici britské komedie
patří – sarkasmus, černý humor, zábavná nedorozumění, dojemná usmíření i uhlazený happy
end a stojí na výkonech čtveřice představitelů. Tvůrci zachovali formu Hornbyho knihy: i ve
filmu se protagonisté ve vyprávění příběhu střídají.
-katPASCAL CHAUMEIL (nar. 9.2.1961, Paříž – zem. 27.8.2015, Paříž, na rakovinu) začínal v
druhé polovině 80. let jako asistent různých režisérů (Bernard Stora, Pierre Tchernia, Régis
Wargnier, Charlotte Brandstromová, Bernard Nauer). Luc Besson, jemuž asistoval u Leona,
mu na dalších filmech svěřil práci s druhým štábem a umožnil mu natočit samostatnou
prvotinu Muži s punčochami, za niž dostal Cenu za nejlepší krátký film na festivalu
kriminálních snímků v Cognacu. Chaumeil potom režíroval reklamní spoty a pracoval v
televizi, kde kromě několika celovečerních filmů natáčel epizody různých seriálů, mj.
Avocats & associés (Advokáti a společníci), Blague à part (Žerty stranou), Engrenages (Dvojí
spravedlnost – TV), Fais pas ci, fais pas ça (Nedělej tohle, nedělej tamto), Spotless (Bez
poskvrny). Za romantickou komedii (K)lamač srdcí byl nominován na Césara za nejlepší
debut i za nejlepší film a veselohernímu žánru zůstal věrný i v další tvorbě. Příležitostně
vystupuje jako herec v epizodních rolích. – Filmografie: (II. režie) Pátý element (1997, The
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Fifth Element; r. Luc Besson), Les couloirs du temps: Les visiteurs II (1998, Návštěvníci 2: V
chodbách času; r. Jean-Marie Poiré – V), Johanka z Arku (1999, Joan of Arc; r. Luc Besson);
(režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Peinard (1995, Kliďas; spol. r. Denis Bardiau), Des
hommes avec des bas (1996, Muži s punčochami; + sc.) a Liens sacrés (2001, Posvátné
svazky), příběh soudkyně, která chce po rozvodu s nevěrným manželem začít nový život,
Clémence (TV-2003), komedie o patáliích loďařské rodiny Mer belle à agitée (TV-2006,
Moře krásné až rozbouřené), minisérie o první francouzské ženě v prezidentském úřadě
L’état de Grace (TV-2006, Gracein stát), kriminální thriller z provinčního města Duel en ville
(TV-2008, Souboj ve městě), komedie o profesionálním rozbíječi vztahů (K)lamač srdcí
(2010, L’arnacoeur) s Romainem Durisem a Vanessou Paradisovou, další romantická
komedie Un plan parfait (2012, Skvělý plán – TV) s Diane Krugerovou a Danym Boonem,
adaptace tragikomického románu Nicka Hornbyho o očišťujícím setkání několika
sebevrahů Dlouhá cesta dolů (2013, A Long Way Down) s Piercem Brosnanem a Toni
Colletteovou, příběh nezaměstnaného dělníka, který se z existenčních důvodů nechá
najímat jako zabiják, Un petit boulot (2015, Málo práce) s Romainem Durisem.
mim-
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DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA
barevný, animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie, přístupný, 2-D, 3-D, Dolby
Atmos/Datasat/SDDS, dlouhý – 93 min.
Původní název: Mr. Peabody & Sherman. Země původu: USA. Výrobce: PDI / DreamWorks /
Bullwinkle Studios. Pro DreamWorks Animation. Rok výroby: 2014. Premiéra: 6.3.2014.
Monopol: CinemArt (do 6.9.2015). Mluveno: česky (dabováno). – Dějiny jsou jim v patách!
AUTOŘI: Námět: Jay Ward – postavy z TV série The Adventures of Rocky and Bullwinkle
(1961, Dobrodružství Rockyho a Bullwinklea). Scénář: Craig Wright. Režie: Rob Minkoff.
Hudba: Danny Elfman. Různé skladby a písně. Výprava: David James. Střih: Michael
Andrews. Zvuk: (design) Michael Babcock, Richard King. Vedoucí animace postav: Jason
Schleifer. Vizuální efekty: (supervize) Philippe Denis. Vizuální poradce: Guillermo Navarro.
Výkonní producenti: Tiffany Wardová, Jason Clark, Eric Ellenbogen. Producenti: Denise
Nolan Cascinoová, Alex Schwartz. České dialogy a režie české verze: Ladislav Novák (LS
Productions dabing).
V českém znění mluví: Ivan Trojan (pan Peabody), Jan Kohler (Sherman), Viktorie Taberyová
(Penny Petersonová), Ladislav Cigánek (pan Peterson), Jana Mařasová (Patty Petersonová),
Zuzana Schulzová (slečna Grunionová), Otakar Brousek ml. (Leonardo da Vinci), Jolana
Smyčková (Mona Lisa), Petr Gelnar (Agamemnon), Jiří Knot (ředitel Purdy), Milan Slepička
(Albert Einstein). - V původním znění mluví (uvádíme pro úplnost): Ty Burell (pan Peabody),
Max Charles (Sherman), Leslie Mannová (Patty Petersonová), Allison Janneyová (slečna
Grunionová), Stanley Tucci (Leonardo da Vinci), Stephen Tobolowsky (ředitel Purdy), Mel
Brooks (Albert Einstein), Rob Minkoff (děsivý kluk).
Pan Peabody je výjimečný pes. Umí mluvit, je držitelem Nobelovy ceny, vynálezcem,
sportovcem i kuchařem. Svého adoptivního (lidského) synka Shermana našel jako miminko v
krabici na ulici. Sestrojil kvůli němu přístroj na cestování do minulosti Časomat, aby s
chlapcem mohli prožívat historii. Sherman začne ve škole znalostmi z dějepisu konkurovat
sebevědomé Penny. Po incidentu s ní hrozí panu Peabodymu, že mu hocha odeberou. Proto
psí rodič pozve Penny s rodiči i zatvrzelou školní poradkyni Grunionovou k sobě domů. Jenže
Sherman vezme spolužačku Časomatem na výlet... Zábavný animovaný snímek Roba
Minkoffa Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana s řadou historických postav (mj.
prezidentů Spojených států amerických) pobaví a poučí děti i dospělé. K filmu je připojen
krátký vtipný animovaný předfilm Skoro doma (Almost Home) jako upoutávka na celovečerní
snímek Doma (Home; r. Tim Johnson, 2014).
–katROB MINKOFF (vl. jm. Robert R. Minkoff, nar. 11.8.1962, Palo Alto, Kalifornie) od dětství
vystupoval na jevišti, ale zájem o animaci ho přivedl na Kalifornský umělecký institut
(CalArts) ve Valencii. Už během studií začal pracovat pro Studio Walta Disneyho jako fázař,
konturista a později animátor (např. Malá mořská víla). Po několika krátkých filmech
dostal velkou příležitost jako jeden z režisérů animované pohádky Lví král (Cena LAFCA za
animaci), která se zařadila mezi historicky nejúspěšnější tituly. Velký divácký ohlas měla i
dvojice hraných snímků o adoptovaném hlodavci; u odvozeného animovaného seriálu
Stuart Little (2003, Myšák Stuart Little – TV) je podepsán jako výkonný producent.
Režíroval jednu epizodu z kriminálního seriálu Leverage (Dokonalý podraz – TV) a jako
režisér i producent se podílel na dok. seriálu Aftermath (2010, Následky – TV) o možných
katastrofických koncích naší planety. K animované tvorbě se vrátil až filmem Dobrodružství
pana Peabodyho a Shermana. Se svou manželkou Crystal Kungovou, která patří k 76.
generaci potomků filozofa Konfucia a se kterou má syna, žije střídavě ve Spojených státech
a v Pekingu. – Filmografie (režie, není-li uvedeno jinak): kr. anim. filmy s postavou králíka
Rogera Tummy Trouble (1989; + spol. sc. – V), Roller Coaster Rabbit (1990 – V) a Trail Mix53

Up (1993; r. Barry Cook; spol. sc., spol. prod. – V), další kr. anim. film Mickey’s Audition
(1992, Mickeyho konkurz); anim. příběh z africké džungle Lví král (1994, The Lion King;
spol. režie Roger Allers), kombinovaná (hraná/animovaná) rodinná komedie podle klasické
dětské knížky E.B. Whitea Myšák Stuart Little (1999, Stuart Little) s Geenou Davisovou a
Hughem Lauriem a její pokračování Myšák Stuart Little 2 (2002, Stuart Little 2; + spol.
prod.), hororová komedie podle atrakce v Disneylandu Strašidelný dům (2003, The
Haunted Mansion; + spol. prod.) s Eddiem Murphym, akční dobrodružný film, inspirovaný
tradičními čínskými legendami, Zakázané království (2008, The Forbidden Kingdom) s
Jackiem Chanem, kriminální komedie, odehrávající se během dvojnásobného přepadení
jedné banky, Flypaper (2011, Mucholapka) s Patrickem Dempseym a Ashley Juddovou,
anim. f. o inteligentním psovi a jeho adoptivním chlapci Dobrodružství pana Peabodyho a
Shermana (2014, Mr. Peabody & Sherman; + hlas).
-mim-
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DOUPĚ
barevný, akční, kriminální, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital (DTS/SDDS),
dlouhý – 91 min.
Původní název: Brick Mansions. Země původu: Francie, Kanada. Výroba: EuropaCorp /
Transfilm. S účastí Canal Plus / D8 / Ciné Plus. Rok výroby: 2013. Premiéra: 1.5.2014.
Monopol: Hollywood Classic Entertainment. Mluveno: anglicky (české titulky).
AUTOŘI: Námět: Luc Besson, Bibi Naceri – scénář k filmu Banlieue 13 (2004, 13. okrsek; r.
Pierre Morel - V). Scénář: Luc Besson. Režie: Camille Delamarre. Kamera: Cristophe Collette.
Hudba: Marc Bell, Trevor Morris. Různé skladby a písně. Výprava: Jean-André Carrière.
Kostýmy: Julia Patkosová. Střih: Carlo Rizzo, Arthur Tarnowski. Zvuk: Donald Cohen, MarieClaude Gagne, Dominic Despins, Didier Lozahic. Vizuální efekty: (producent) Erik Elefsen.
Zvláštní efekty: (supervize) Johnny Rafique. Koordinátoři kaskadérů: Alexandre Cadieux;
(auta) Stéphane Lefebvre, Michel Julienne. Výkonní producenti: Ryan Kavanaugh, Tucker
Tooley, Matt Alvarez, Romuald Drault, Ginette Guillardová, Henri Deneubourg. Producenti:
Jonathan Vanger, Claude Léger. České titulky: Soundwave.
HERCI: Paul Walker (Damien), David Belle (Lino), RZA [Robert Fitzgerald Diggs] (Tremaine),
Goûchy Boy (K2), Catalina Denisová (Lola), Carlo Rota (Řek George), Ayisha Issaová (Rayzah),
Richard Zeman (major Reno), Robert Maillet (Yeti), Bruce Ramsay (starosta).
Akční kriminální snímek Doupě je režijním debutem francouzského střihače Camilla
Delamarrea a odehrává se v Detroitu v roce 2028. – Kriminalita v městském obvodu Brick
Mansions vzrostla natolik, že oblast byla obehnána betonovou zdí a problematické
obyvatelstvo zůstalo ponecháno samo sobě. Policie zde nepůsobí, školy a nemocnice byly
zrušeny, dobře se „daří“ prostituci, výrobě drog, krádežím a vraždám. Vše má pod palcem
nevypočitatelný boss Tremaine. Starosta má však plán, jak se problematické oblasti zbavit
včetně jejích obyvatel, a získat tak pozemky na lukrativní výstavbu. Když Tremaineovi muži
ukradnou starou ruskou raketu, aktivují ji a namíří ji na centrum města, je do čtvrti vyslán
detektiv v utajení Damien, který se spojí s vězněm Linem. Ten se před uvězněním snažil
problémovou čtvrť vylepšit „zevnitř“. - Chatrný a nelogický příběh je pospojován
adrenalinovými honičkami ve zchátralé čtvrti. Nakonec se zdá, že Brick Mansions čeká lepší
budoucnost. - Damien je poslední filmovou rolí tragicky zesnulého Paula Walkera (1973–
2013), jemuž je snímek věnován. -katCAMILLE DELAMARRE (nar. 3.10.1979, Paříž) působil jako střihač, zejména na filmech
Oliviera Megatona. Jako režisér debutoval akčním kriminálním snímkem Doupě. –
Filmografie: (střih, není-li uvedeno jinak) dok. Le hors-champ (2004, Mimo záběr; spol.
režie, spol. kam., spol. střih Mathilde Morièresová), Kurýr 3 (2008, Transporter 3; r. Olivier
Megaton), 22 výstřelů (2010, L’immortel; r. Richard Berry), Fatal (2010; r. Michaël Youn;
spol. střih), Colombiana (2011, Colombiana; r. Olivier Megaton), Útěk z MS-1 (2011,
Lockout; r. Stephen St. Leger, James Mather), 96 hodin: Odplata (2012, Taken 2; r. Olivier
Megaton); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. snímek o vojákovi, který stoupne na minu, Last
Call (2013, Poslední zavolání; + spol. sc., střih, spol. prod.), kriminální snímek z blízké
budoucnosti, odehrávající se v Detroitu, Doupě (2013, Brick Mansions) s Paulem Walkerem
v jeho poslední dokončené roli, akční thriller Kurýr: Restart (2015, The Transporter
Refueled; režie), v němž v titulní roli vystřídal Ed Skrein známého Jasona Stathama. -tbk-
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DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
barevný, dobrodružný, horor, fantasy, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, IMAX,
Datasat/Dolby Digital, dlouhý – 93/94 min.
Původní název: Dracula Untold. Země původu: USA. Výrobce: Michael De Luca. Pro
Universal Pictures / Legendary Pictures. Rok výroby: 2014. Premiéra: 16.10.2014. Monopol:
CinemArt. Mluveno: anglicky, turecky (české titulky). – Zrození monstra.
AUTOŘI: Scénář: Matt Sazama, Burk Sharpless. Režie: Gary Shore. II. režie: George Marshall
Ruge. Kamera: John Schwartzman. II. kamera: Patrick Loungway. Hudba: Ramin Djawadi.
Dodatečná hudba: Brandon Campbell. Výprava: François Audouy. Kostýmy: Ngila
Dicksonová. Střih: Richard Pearson. Zvuk: Mervyn Moore. Masky a účesy: Daniel Phillips.
Vizuální efekty: (supervize) Christian Manz; Framestore, Level 256, Windmill Lane VFX.
Zvláštní efekty: (supervize) Uli Nefzer. Koordinátor kaskadérů: Buster Reeves. Výkonní
producenti: Alissa Phillipsová, Joe Caracciolo Jr., Thomas Tull, Jon Jashni. Producent: Michael
De Luca. České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital).
HERCI: Luke Evans (Vlad), Sarah Gadonová (Mirena), Dominic Cooper (Mehmed), Art
Parkinson (Ingeras), Charles Dance (mistr Vampýr), Diarmaid Murtagh (Dimitru), Paul Kaye
(bratr Lucian), William Houston (Kazan), Ferdinand Kingsley (Hamza bej).
Výpravný snímek Drákula: Neznámá legenda debutujícího režiséra Garyho Shorea přivádí na
plátno postavu transylvánského knížete Vlada III. Draculy (1431-1476). Na rozdíl od slavného
románu Brama Stokera z roku 1897, který z něj učinil legendárního upíra, vychází alespoň
částečně z historických skutečností. – Jako mladý byl Vlad rukojmím na dvoře tureckého
sultána. V jeho armádě proslul svou krutostí a dostal přezdívku Vlad Narážeč (často
usmrcoval oběti naražením na kůl). Po návratu do Transylvánie Vlad pohřbí minulost, ujme
se vlády, ožení se s půvabnou Mirenou, s níž má syna Ingerase. Když však šejk Mehmed žádá
chlapce z knížectví včetně Ingerase pro svou armádu, Vlad se vzepře. Požádá o pomoc proti
turecké přesile monstrum, vampýra, odsouzeného žít v temnotě hory Zlomený zub. Napije se
netvorovy krve, a získá tak jeho schopnosti včetně touhy po krvi. Prokletí se může zbavit,
pokud dokáže vzdorovat trýznivé žízni po tři dny. Selže-li, vampýr bude volný a z Vlada se
stane nemrtvý. Jenže okolnosti se proti milujícímu manželovi a otci spiknou. Mirena zemře
šejkovou rukou a Vlad se na její přání napije její krve. Vytvoří z padlých poddaných armádu
upírů, porazí pak nepřátele, zachrání syna, své vojsko nechá spálit sluncem. Chce tak zabít i
sebe, to ale jeho zasvětitel nedopustí... - V současném Londýně potká Vlad mladou ženu k
nerozeznání podobnou milované Mireně. Netuší, že ho pozoruje omládlý vampýr ze
Zlomeného zubu. – Snímek o zoufalém činu, „spáchaném“ s nejlepšími úmysly, se přiživuje
na oblíbenosti upírských hororů a zejména na „drakulovském“ kultu, jenže mu chybí
přesvědčivý příběh. -katGARY SHORE pochází z dublinského předměstí Artane. Vystudoval Národní filmovou školu
v Dublinu (2006) a upozornil na sebe již absolventským snímkem The Draft (2006, + spol.
prod.). Pak působil v reklamě jako úspěšný tvůrce spotů (Adidas, EMI, Warner Bros., Nokia,
Vogue, Heineken, Ministarstvo turistiky Černé Hory). Získal pozornost díky trajleru na
zamýšlený snímek Cup of Tears (2011), díky němuž dostal možnost natočil svůj debut,
akční horor, parafrázující příběh rumunského knížete, Drákula: Neznámá legenda (2014,
Dracula Untold). Jako fanoušek komiksů se zabývá kresbou a ilustracemi.
-tbk-
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DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
barevný, thriller, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 92 min.
Původní název: Before I Go to Sleep. Země původu: Velká Británie, USA, Francie, Švédsko.
Výrobce: Scott Free / Millennium Films. Ve spolupráci se StudioCanal. Koprodukce: Filmgate
Films / Film i Väst. Pro Millennium Films. Rok výroby: 2014. Premiéra: 18.9.2014. Monopol:
Bontonfilm. Mluveno: anglicky (české titulky). – Když ztratíte paměť, jak poznáte, komu
věřit?
AUTOŘI: Námět: S.J. Watson – stejnojmenný román (2011, česky Knižní klub, Praha 2011).
Scénář: Rowan Joffe. Režie: Rowan Joffe. Kamera: Ben Davis. Hudba: Ed Shearmur. Hudební
supervize: Selena Arizanovicová. Různé skladby a písně. Výprava: Kave Quinnová. Kostýmy:
Michele Claptonová. Střih: Melanie Ann Oliverová. Zvuk: Simon Hayes. Vizuální efekty:
(supervize) Alan Banis. Koordinátor kaskadérů: Julian Spencer. Výkonní producenti: Danny
Perkins, Jenny Borgarsová, Avi Lerner, Trevor Short, Kristina Dubinová, Boaz Davidson, John
Thompson, Geyer Kosinski, Ridley Scott. Producenti: Mark Gill, Matt O’Toole, Liza
Marshallová. Koproducent: Peter Heslop. České titulky: Alena Puršová (Filmprint Digital).
HERCI: Nicole Kidmanová (Christine Lucasová), Colin Firth (Ben Lucas/Mike), Mark Strong (dr.
Nash), Anne-Marie Duffová (Claire), Adam Levy (manžel), Dean-Charles Chapman (Adam).
Komorní thriller Dřív než půjdu spát scenáristy a režiséra Rowana Joffea podle
stejnojmenného bestselleru S.J. Watsona se odehrává v časové smyčce čtrnácti dnů a jeho
tématem je filmaři oblíbená ztráta paměti a z ní vyplývající obtíže s identitou. - Čtyřicetiletá
Christine Lucasová trpí psychogenní amnézií. Přes den si vše pamatuje, ale ráno se probouzí s
„čistou hlavou“. Manžel Ben jí tak musí denně připomínat, kdo je on, že měla autonehodu a
co se jí stalo. Jednou ráno jí navíc sdělí, že je večer čeká oslava výročí. Liz se bez manželova
vědomí léčí u neuropsychologa dr. Nashe a na jeho doporučení má svůj videodeník. Díky
záznamům žena postupně zjišťuje, že jí manžel lže; neměla autonehodu, nýbrž byla nalezena
zmlácená u letištního hotelu. - Žena klade Benovi otázky, jež se mu vůbec nelíbí. Občas mívá
vize o blízkém muži s jizvou na tváři a o situaci v hotelovém pokoji a chodbě. Od Bena se
dozví o smrti jejich synka na meningitidu i o své někdejší přítelkyni Claire. Christine se s
Nashovou pomocí pustí do pátrání po své minulosti. Podaří se jí vyhledat Claire. Podle
přítelkyně měla Christine kdysi poměr (s mužem jménem Mike). Claire má pro ni i čtyři roky
starý dopis od Bena. Ten ženu přesvědčí o manželově lásce, jenže Benovo chování v ní záhy
vzbudí nové pochybnosti. Podle Claire její manžel vypadal jinak než Ben. Druhý den na oslavě
výročí v hotelu u letiště muž přizná, že je jejím bývalým milencem Mikem, který ji tu napadl,
protože nechtěla opustit Bena. Později si ji vzal z léčebny jako její manžel. Žena chce utéct a
dojde k potyčce… Christine se probere v nemocnici. Doktor Nash k ní přivede pravého
manžela Bena a dospívajícího syna Adama. A jí se vrátí paměť. – Tvůrce, nepochybně
inspirovaný Hitchcockem, buduje atmosféru s depresivním pocitem ukradeného života a po
dlouhou dobu vcelku zdařile udržuje napětí, jenže nedokáže překonat vyspekulovanost
vyprávění, což se nejvíce projeví v melodramatickém happy endu.
-katROWAN JOFFE (vl. jm. Rowan Marc Joffé, nar. 1973, Londýn) je synem režiséra Rolanda
Joffého a herečky Jane Lapotaireové a absolvoval Oxfordskou univerzitu. Nejdřív se
uplatnil jako scenárista dramatu o potížích východoevropských přistěhovalců Poslední
útočiště (Cena za nový britský film na MFF v Edinburghu, nominace na Britskou nezávislou
filmovou cenu) a TV snímku ze života kurdské menšiny v Glasgowě Plynový útok (Cena za
nový britský film na MFF v Edinburghu, nominace na Cenu BAFTA). Stejně úspěšně se uvedl
i jako režisér TV snímkem Zabití Thomase Hurndalla (Zlatá nymfa za režii na MTF v Monte
Carlu, Cena BAFTA za režii a nominace na ni za nejlepší TV drama) a prvním filmem pro
kina Černý chlapec, nominovaným na Britskou nezávislou filmovou cenu pro nového
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režiséra (Cena Douglase Hickoxe). – Filmografie: (scénář či podíl na něm) kr. f. Shotgun
Wedding (2000, Svatba s brokovnicí; r. Claudia Soltiová), Last Resort (2000, Poslední
útočiště; r. Pawel Pawlikowski), Gas Attack (TV-2001, Plynový útok; r. Kenneth Glenaan),
střm. f. Turkish Delight (TV-2003, Turecký med; r. Adrian Bean), 28 Weeks Later (2007, 28
týdnů poté; r. Juan Carlos Fresnadillo – V), Američan (2010, The American; r. Anton
Corbijn); (režie, není-li uvedeno jinak) drama propuštěného pedofila Secret Life (TV-2007,
Tajný život; + sc.), drama rodičů britského studenta, pátrajících po okolnostech smrti svého
syna na Blízkém východě, The Shooting of Thomas Hurndall (TV-2008, Zabití Thomase
Hurndalla – TV), aktualizovaná adaptace románu Grahama Greenea Brightonský špalek
pod názvem Brighton Rock (2010, Černý chlapec; + sc. – TV), přepis bestselleru S.J.
Watsona o ženě s poruchou paměti Dřív než půjdu spát (2014, Before I Go to Sleep; + sc.) s
Nicole Kidmanovou a Colinem Firthem.
-mim-
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DŮM KOUZEL
barevný, animovaný, rodinný, dobrodružný, přístupný, 1:1,85, 2-D, 3-D, Dolby Digital, dlouhý
– 86 min.
Původní názvy: House of Magic. Le manoir magique. Země původu: Belgie, Francie.
Výrobce: nWave Pictures. Ve spolupráci s Anton Capital Entertainment / uFilm. Pro
StudioCanal. Rok výroby: 2013. Premiéra: 9.10.2014. Monopol: Mirius Film Distribution.
Mluveno: česky (dabováno). – Od tvůrců animovaných hitů Cesta na Měsíc 3D a Sammyho
dobrodružství 2.
AUTOŘI: Námět: Ben Stassen. Scénář: James Flynn, Domonic Paris, Ben Stassen. Režie: Ben
Stassen, Jérémie Degruson. Hudba: Ramin Djawadi. Různé skladby a písně. Výprava: Jérémie
Degruson. Střih: neuveden. Zvuk: Yves Renard, Pierre Lele Lebecque. Vizuální efekty:
(supervize) Yannick Lasfas. Supervize animace: Dirk de Loose. Výkonní producenti: Olivier
Courson, Eric Dillens. Producenti: Ben Stassen, Caroline Van Iseghemová. České dialogy a
režie české verze: Eva Spoustová (Studio Virtual).
HLASY: Mikuláš Převrátil (Bouřka), Vojtěch Hájek (synovec Daniel), Dalimil Klapka
(Lawrence), Nikola Votočková (Maggie), Martin Zahálka (Jack), Zbyšek Pantůček (Kiki),
Zuzana Skalická (sestra Baxterová).
Hrdinou dobrodružného pohádkového příběhu Dům kouzel režisérů Bena Stassena a
Jérémieho Degrusona je zrzavý kocourek Bouřka, který najde útočiště v domě starého
kouzelníka Lawrence, kde žijí další zvířátka i oživlé hračky. Na rozdíl od laskavého starého
pána nejsou někteří ze starousedlíků příchodem nového přírůstku nadšeni. Králík Jack a
myška Maggie by Bouřku nejraději vyštvali. Vše se změní, když se kouzelník ocitne v
nemocnici a dům chce prodat jeho chamtivý synovec. Zvířátka i hračky se pod vedením
Bouřky spojí a zmobilizují své síly, aby nekalé akci zabránily, což se u každého
potencionálního kupce podaří. Vše dobře dopadne a Lawrence se vrátí a opět vystupuje… –
Ve filmu je padesát různých postav a postaviček a každá z nich je nakreslena ručně. Samotný
příběh nezapře inspiraci snímky mj. Sám doma (1990, Home Alone; r. Chris Columbus) či Toy
Story - Příběh hraček (1995, Toy Story; r. John Lasseter).
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DVA DNY, JEDNA NOC
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, DVD-K, Dolby, dlouhý – 95 min.
Původní název: Deux jours, une nuit. Země původu: Belgie, Francie, Itálie, Nizozemsko.
Výrobce: Les Films du Fleuve / Archipel 35/ Bim / Eyeworks. Koprodukce: France 2 Cinéma /
RTBF / Belgacom. S účastí Canal Plus / Ciné Plus / France Télévisions. Ve spolupráci s Wild
Bunch / Diaphana / Cinéart. S přispěním Programu Media EU. Rok výroby: 2014. Premiéra:
4.12.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: francouzsky, arabsky (české titulky). –
Mimořádně lidský a silný příběh z rukou mistrů filmového plátna.
AUTOŘI: Scénář: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Režie: Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne. Kamera: Alain Marcoen. Hudba: různé skladby a písně. Výprava: Igor Gabriel.
Kostýmy: Maïra Ramedhan-Leviová. Střih: Marie-Hélène Dozoová. Zvuk: Jean-Pierre Duret.
Výkonná producentka: Delphine Tomsonová. Producenti: Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne, Denis Freyd. Koproducenti: Valerio De Paolis, Peter Bouckaert. České titulky:
Natálie Nádassy (Filmprint Digital).
HERCI: Marion Cotillardová (Sandra), Fabrizio Rongione (Manu), Pili Groyneová (Estella),
Simon Caudry (Maxim), Catherine Saléeová (Juliette), Baptiste Sornin (pan Dumont), Alain
Eloy (Willy), Myriem Akheddiou (Mireille), Timur Magomedgadzhiev (Timur), Hicham Slaoui
(Hicham), Serge Koto (Alphonse), Olivier Gourmet (Jean-Marc).
CENY: MFF v Sydney 2014: nejlepší film. Evropské filmové ceny: evropská herečka roku
(Marion Cotillardová); (nominace) evropský film roku (Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne).
Cena NYFCC, Cena NSFC: nejlepší herečka (Marion Cotillardová, spol. s filmem The
Immigrant, r. James Gray). - Oscar: (nominace) nejlepší herečka (Marion Cotillardová). Ceny
BAFTA: (nominace) nejlepší cizojazyčný film. César: (nominace) nejlepší herečka (Marion
Cotillardová), nejlepší zahraniční film.
Sociálně laděné komorní snímky belgických filmařů, bratrů Jeana-Pierra a Luca
Dardenneových, jsou založené na pečlivě odpozorované realitě běžného života a většinou se
týkají lidí na okraji, kteří se dostali do existenčních či etických problémů; ani jejich poslední
snímek Dva dny, jedna noc není výjimkou. – Sandra, vdaná matka malých školáků Estelly a
Maxima, se ocitne v životní krizi. Sotva se vrátila do práce po léčení deprese, nechalo vedení
hlasovat šestnáct spolupracovníků, zda se vzdají prémií ve prospěch kolegyně, která tak
nebude propuštěna. Vyjde najevo, že mistr Jean-Marc některé zastrašoval, a proto Sandřina
přítelkyně Juliette prosadí u zaměstnavatele Dumonta nové hlasování. Stále ještě labilní
žena, která se co chvíli uklidňuje prášky a propadá záchvatům pláče, zprvu odmítá poprat se
o práci, ale Juliette a oddaný manžel Manu ji přesvědčí. (Manželé mají hypotéku na dům, již
by nemohli splatit.) Sandra a Manu tedy během víkendu objíždějí spolupracovníky a žena se
je snaží přesvědčit. Někteří odmítnou, jiní ji podpoří, někdo se nechá zapřít… Sandra si
připadá jako žebrák a propadá beznaději. Spolkne balení Xanaxu, ale když získá podporu další
kolegyně, pokračuje po výplachu žaludku dál. - Během Sandřiny nemoci kolegové zjistili, že
práci zvládnou i bez ní… - Před hlasováním mistr Sandru obviní, že rozklížila kolektiv. Ženě
nakonec chybí jen jeden hlas. Majitel jí nabídne, že ji za dva měsíce přijme zpět místo muže s
dočasnou smlouvou. Sandra to však odmítne a vyrovnaně odejde.
–katJEAN-PIERRE DARDENNE (nar. 21.4.1951, Engis, provincie Liège, Belgie) a LUC DARDENNE
(nar. 10.3.1954, Awirs, provincie Liège, Belgie) vyrostli v průmyslovém kraji kolem řeky
Maasy. Jean-Pierre vystudoval v Bruselu herectví na Institutu dramatického umění (I.A.D.)
a Luc absolvoval studium filozofie na Katolické univerzitě v Leuvenu. Po studiích společně
pracovali několik měsíců v cementárně, aby si vydělali na filmovou techniku. Určujícím
impulsem pro jejich filmovou dráhu bylo setkání s divadelníkem a filmařem Armandem
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Gattim. Začínali jako režiséři a producenti videoreportáží a dokumentů zejména se sociální
tematikou z prostředí dělnických městeček ve Valonsku (19 titulů). V roce 1975 společně
založili produkční firmu Dérives (transformovanou v roce 1981 na společnost Films Dérives
Production a v roce 1994 na Les Films du Fleuve). V letech 1978-83 realizovali šest dok.
filmů. Své zkušenosti se světem sociálně slabých promítli i do celovečerní hrané tvorby.
Většina jejich sociálních, morálně laděných portrétů s tematikou rodiny a práce, jež se
vyznačují pronikavou realistickoou syrovostí a věrohodností, ale i absencí filmové hudby a
obsazovaním neprofesionálních či méně známých herců, byla uvedena a oceněna na
prestižních festivalech: Rosetta (Zlatá palma a Cena za ženský herecký výkon ex aequo na
MFF v Cannes), Syn (Cena za mužský herecký výkon na MFF v Cannes), Dítě (Zlatá palma na
MFF v Cannes), Mlčení Lorny (Cena za scénář na MFF v Cannes) a Kluk na kole (Velká cena
poroty na MFF v Cannes, Evropská filmová cena za scénář). Kromě vlastních projektů se
producentsky podíleli na filmech jiných režisérů. Mezi jejich časté spolupracovníky patří
herci Jérémie Renier a Olivier Gourmet, střihačka Marie-Hélène Dozoová a kameraman
Alain Marcoen. Luc Dardenne byl v roce 2000 hostem MFF v Karlových Varech, kde jsou
jejich filmy pravidelně promítány. V roce 2012 publikoval knižní esej Sur l'affaire humaine
(Lidská záležitost). Upozorňujeme na rozsáhlejší stať o jejich tvorbě a původní rozhovor v
časopise Film a doba č. 2/2006 a č. 3/2012. – Společná filmografie: (scénář a režie, není-li
uvedeno jinak) dok. Le chant du rossignol (1978, Slavičí zpěv; režie), střm. dokumenty
Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la première fois (1979, Když se člun
Léona M. poprvé plavil po proudu Maasy; + kam., zvuk), Pour que la guerre s’achève, les
murs devaient s’écrouter (1980, Aby skončila válka, musely si zřítit zdi), R… ne répond plus
(1981, R… už neodpovídá; + spol. kam., střih, spol. zvuk) a Leçons d’une université volante
(1982, Přednášky putovní univerzity), střm. dok. Regarde Jonathan, Jean Louvet, son
oeuvre (1983, Podívejte, Jonathane, Jean Louvet, jeho dílo; + spol. střih), válečné drama o
vyvražděné židovské rodině podle stejnojmenné divadelní hry Reného Kaliského Falsch
(1986, Špatně), kr. f. Il court, il court le monde (1987, Běží, běží svět), psychologické drama
o síle lásky Je pense à vous (1992, Myslím na vás; + spol. prod.), příběh otce a
patnáctiletého syna, kteří bez skrupulí zneužívají ilegální imigranty na stavbě až do chvíle
tragické nehody, La promesse (1996, Slib; + spol. prod.), dramatický příběh dívky, bydlící s
matkou-alkoholičkou a zoufale hledající práci, Rosetta (1999; + spol. prod.), drama
třicetiletého truhlářského mistra, který ve svém málomluvném učni pozná vraha svého
synka, Le fils (2002, Syn; + spol. prod.), drama sledující delikventního mladíka, který prodá
své vlastní dítě k adopci a pak se potýká s následky tohoto svého neuváženého činu, Dítě
(2005, L’enfant; + spol. prod.), skeč o nepodařené krádeži mladého kapsáře během
promítání v kině Dans l’obscurité (V tmě) z kolektivního filmu třiatřiceti režisérů na téma
kinematografie při příležitosti 60. MFF v Cannes Chacun son cinéma (2007, Každému jeho
film), sociální psychologické drama dvou albánských imigrantů v Belgii Mlčení Lorny (2008,
Le silence de Lorna; + spol. prod.), jímavé sociální drama o dvanáctiletém chlapci, kterého
otec umístí do dětského domova, Kluk na kole (2011, Le gamin au vélo; + spol. prod.),
psychologické drama mladé matky, řešící přes víkend hrozící výpověď z práce, Dva dny,
jedna noc (2014, Deux jours, une nuit; + spol. prod.) s Marion Cotillardovoou; (produkce
nebo podíl na ní) Nous étions à vous (1982, Byli jsme vám k službám; r. Armand Gatti;
pouze Luc Dardenne), Les siestes grenadine (1999; r. Mahmoud Ben Mahmoud; pouze Luc
Dardenne), Le lait de la tendresse humaine (2001, Mléko lidské dobroty; r. Dominique
Cabreraová), dok. filmy Brook by Brook (2002, Brook očima Brooka; r. Simon Brook) a
Romances de terre et d’eau (2002, Romance o zemi a vodě; r. Jean-Pierre Duret, Andréa
Santanaová), Stormy Weather (2003, Bouřlivé počasí; r. Sólveig Anspachová), Le monde
vivant (2003, Živoucí svět; r. Eugene Green), Le soleil assassiné (2003, Zavražděné slunce; r.
Abdelkrim Bahloul), Le couperet (2005, Sekáček; r. Costa-Gavras), dok. filmy Il fare politica
(2005, Dělá politiku; r. Hugues Le Paige) a Rwanda, les collines parlent (2006, Rwanda,
vrcholky promlouvají; r. Bernard Bellefroid), Mon colonel (2006, Můj plukovník; r. Laurent
Herbiet), Vous êtes de la police? (2007, Vy jste od policie?; r. Romuald Beugnon), dok. f.
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Why We Can't See Each Other Outside When the Sun is Shining (2007, Proč se nemůžeme
vidět venku, když svítí slunce; r. Bernard Bellefroid), kr. f. Premier jour (2008, První den; r.
Sophie Mormontová), La prima linea (2009, První linie; r. Renato De Maria), dok. K.O.R.
(2010; r. Joanna Grudzińská), Ministr (2011, L'exercice de l'État; r. Pierre Schoeller), Na
dřeň (2012, De rouille et d’os; r. Jacques Audiard), Dupăa dealuri (2012, Za kopci; r. Cristian
Mungiu), dok. filmy Un été avec Anton (TV-2012, Léto s Antonem; r. Jasna Krajinovicová) a
À ciel ouvert (2013, Otevřené nebe; r. Mariana Oteroová), Marina (2013; r. Stijn Coninx), Je
fais le mort (2013, Předstírat mrtvého; r. Jean-Paul Salomé), Vie sauvage (2014, Divoký
život; r. Cédric Kahn), Journal d’une femme de chambre (2015, Deník komorné; r. Benoîr
Jacquot).
-fik-
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2001: VESMÍRNÁ ODYSEA
barevný, sci-fi, 12 doporučená přístupnost, Projekt 100-2014, 1:2,20, 2-D, Dolby Digital,
dlouhý – 141 min.
Původní název: 2001: A Space Odyssey. Země původu: Velká Británie, USA. Výrobce: MetroGoldwyn-Mayer / Stanley Kubrick Production. Rok výroby: 1968. Premiéra: (původní)
24.4.1970; (obnovená – Projekt 100-2014) 27.3.2014. Monopol: AČFK (do 31.10.2014).
Mluveno: anglicky (české titulky). – Nejmagičtější cesta do hlubin vesmíru i lidského nitra.
AUTOŘI: Námět: Arthur C. Clarke – povídka Hlídka (The Sentinel) (1951, česky Knižní klub
Praha 1994). Scénář: Arthur C. Clarke, Stanley Kubrick. Režie: Stanley Kubrick. Kamera:
Geoffrey Unsworth. Dodatečné záběry: John Alcott. Hudba: Aram Chačaturjan, György Ligeti,
Johann Strauss, Richard Strauss – výňatky z děl. Píseň Daisy Bell (Henry Dacre). Výprava:
Tony Masters, Harry Lange, Ernest Archer. Kostýmy: Hardy Amies. Střih: Ray Lovejoy. Zvuk:
H.L. Bird. Zvláštní maskérské efekty: (neuveden) (opice) Colin Arthur. Zvláštní fotografické
efekty: (design a režie) Stanley Kubrick; (supervize) Wally Veevers, Douglas Trumbull, Con
Pedersen, Tom Howard. Odborný poradce: Frederick I. Ordway III. Producent: Stanley
Kubrick. České titulky: AČFK.
HERCI: Keir Dullea (David Bowman), Gary Lockwood (Frank Poole), William Sylvester (dr.
Heywood Floyd), Daniel Richter (hlídka), Leonard Rossiter (Smyslov), Margaret Tyzacková
(Elena), Robert Beatty (Halvorsen), Sean Sullivan (Michaels), Frank Miller (řízení letu), Vivian
Kubricková (Floydova dcera); (hlas) Douglas Rain (HAL 9000).
CENY (výběr): Oscar: nejlepší zvláštní vizuální efekty (Stanley Kubrick); (nominace) nejlepší
režie (Stanley Kubrick), nejlepší původní scénář (Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke), nejlepší
výprava (Tony Masters, Harry Lange, Ernest Archer). Cena BAFTA: nejlepší kamera (Geoffrey
Unsworth), nejlepší výprava (Tony Masters, Harry Lange, Ernest Archer), nejlepší soundtrack
(Winston Ryder); (nominace) nejlepší film (Stanley Kubrick). Donatellův David: nejlepší
cizojazyčný film.
Po dokončení snímku Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád
bombu (1963) se Stanley Kubrick rozhodl natočit inteligentní sci-fi. Spojil se proto se
spisovatelem A.C. Clarkem a z jeho prací si vybral povídku Hlídka. Ta se stala základem pro
scénář k filmu 2001: Vesmírná odysea i pro stejnojmenný Clarkeův román (1965, česky Laser,
Plzeň 2008), jež vznikaly paralelně. – Po americké premiéře v dubnu 1968 se snímek setkal s
vlažným ohlasem, ale postupně si získával hlavně mladé diváky. – Základním tématem je
lidská evoluce a hledání odpovědí na otázky co je člověk, co bylo před ním a co bude po něm.
Vyprávění je rozděleno do čtyř kapitol (Úsvit lidstva, Tma-1, Mise Jupiter, Jupiter za
nekonečnem) s leitmotivem tajemného symbolu mimozemského života, tmavým monolitem,
jenž se na Zemi záhadně objevil v dávnověku kdesi na polopoušti, obývané dvěma
znepřátelenými tlupami opolidí. Až když se ho jeden z nich nesměle dotkne a pochopí, že
tapíří kost může posloužit k obraně, k práci i k zabíjení, dějiny lidstva se začnou měnit… Stejný monolit je v roce 2001 objeven na Měsíci a vydává vysokofrekvenční signál k Jupiteru.
Tím směrem vyrazí za osmnáct měsíců americká vesmírná loď Discovery One s kosmonauty
Bowmanem a Poolem a s hibernovanou trojicí vědců. Všechny operace na lodi řídí počítač
HAL 9000; ten také jako jediný zná pravý cíl mise. Později se vymkne kontrole a zlikviduje
celou posádku kromě Bowmana, který ho nakonec odpojí. V blízkosti Jupiteru se kosmonaut
vydá v modulu na oběžnou dráhu planety a nakonec se ocitne v neoklasicisticky zařízeném
pokoji, kde vidí sám sebe stárnout a umírat. V místnosti se náhle zhmotní tmavý monolit a
záhy se na posteli, kde muž zemřel, objeví obří embryo - začátek nového života.
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STANLEY KUBRICK (nar. 26.7.1928, New York – zem. 7.3.1999, St. Albans, Hertfordshire,
Anglie, na infarkt) byl synem lékaře, jehož předkové přišli z polské Haliče, a vyrůstal v
Bronxu. Už v sedmnácti letech uplatnil velkou zálibu ve fotografování jako zaměstnanec
časopisu Look. Chodil na kurzy literatury na Kolumbijské univerzitě, avšak spoléhal
především na samovzdělání. Pravidelně navštěvoval filmová představení v Muzeu
moderního umění a přivydělával si hraním šachů. Na začátku 50. let vyměnil fotoaparát za
kameru a natočil svůj první kr. dok. Den zápasu ze zákulisí profesionálního boxu, jejž se mu
podařilo prodat společnosti RKO. Povzbuzen tímto úspěchem rezignoval na místo
fotografa a natočil další kr. dok. Létající padre o knězi z rozsáhlé farnosti v Novém Mexiku
a střm. barevný dok. Námořníci, realizovaný jako zakázka pro odborovou organizaci. V
hraném filmu debutoval dramatem skupiny vojáků, sestřelených za nepřátelskou linií,
Strach a touha, který natočil za peníze, vypůjčené od přátel a od příbuzných. Stejným
způsobem vznikl i jeho další snímek Vrahův polibek. Potom se spojil se začínajícím
producentem Jamesem B. Harrisem a v profesionálních podmínkách Hollywoodu režíroval
realistické gangsterské drama o vyloupení sázkové kanceláře během dostihů Zabíjení, jež
upozornilo na jeho mimořádný talent. Následovala působivá adaptace románu Humphreye
Cobba Stezky slávy, zpracovávající skutečnou událost z první světové války, o zastřelení tří
francouzských vojáků, kteří odmítli provést nesmyslný rozkaz svého důstojníka. Po
několika nerealizovaných projektech strávil šest měsíců přípravami westernu One-Eyed
Jacks (Křivák – TV), jejž nakonec režíroval představitel hlavní role Marlon Brando. Známý
herec Kirk Douglas, který vytvořil hlavní úlohu ve Stezkách slávy a který chystal jako
producent a hlavní představitel výpravný historický snímek Spartakus, se nepohodl s
Anthonym Mannem a nabídl režii Kubrickovi. Ten přijal a Spartakus se stal jeho prvním
diváckým úspěchem. Dalším Kubrickovým projektem byla adaptace kontroverzního
románu Vladimira Nabokova Lolita, která z finančních a právních důvodů vznikla v Anglii.
Kubrick tímto filmem ukončil spolupráci s Harrisem a stal se producentem všech svých
dalších snímků. Usadil se nedaleko Londýna a Anglii už neopustil. Režíroval mistrovskou
černou komedii o rozpoutání třetí světové války Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil
nedělat si starosti a mít rád bombu (Cena NYFCC za režii, nominace na Oscara za scénář,
režii a film) a po dvouletých přípravách natočil podle povídky Arthura C. Clarkea vědeckofantastický snímek o setkání s mimozemskou civilizací 2001: Vesmírná odysea (Oscar za
zvláštní efekty, oscarové nominace za scénář a režii), který se skloubením technické
dokonalosti, vizuální krásy a hloubky filozofického zamyšlení nad lidskou existencí zařadil
mezi nejvýznamnější díla světové kinematografie. Následovala pesimistická vize budoucí
společnosti, sužované brutalitou a násilím, Mechanický pomeranč (Cena NYFCC za režii,
oscarové nominace za scénář, režii a film), natočená podle stejnojmenného románu
Anthonyho Burgesse. Naopak v minulosti se odehrávala adaptace klasického románu
W.M. Thackeraye o osudech irského dobrodruha Barry Lyndon (Cena BAFTA a Cena NBR ex
aequo za režii, oscarové nominace za scénář, režii a film). Jeho další snímek, přepis
hororového románu Stephena Kinga Osvícení o spisovateli, který zešílí v klaustrofobickém
prostředí opuštěného horského hotelu, měl sice komerční úspěch, ale odborná kritika ho
vesměs odmítla. Lépe bylo přijato realistické drama z vietnamské války Ocelová vesta,
nominované na Oscara za scénář. Následovala opět řada nerealizovaných projektů (mj.
A.I., Wartime Lies). Těsně před smrtí dokončil drama newyorských psychiatrů, kteří se
zaplétají se svými pacienty, Eyes Wide Shut, jež volně vycházelo ze Schnitzlerovy Snové
novely. Kubrick byl považován za podivína, úzkostlivě chránil své soukromí a až na výjimky
neposkytoval rozhovory. Jako filmař proslul perfekcionismem a mimořádným vizuálním
cítěním. Nad svými filmy uplatňoval důslednou kontrolu, včetně jejich reklamních kampaní
a distribučního nasazení. V květnu 1990 založil spolu s dalšími režiséry (Martin Scorsese,
Woody Allen, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Robert Redford, Sydney Pollack,
George Lucas) Filmovou nadaci na záchranu kinematografického dědictví. Jeho celoživotní
dílo bylo mj. vyznamenáno Cenou D.W. Griffitha (1996), udílenou Cechem amerických
režisérů, zvláštním Zlatým lvem na MFF v Benátkách (1997) a čestným členstvím v Britské
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filmové a televizní akademii (1999). V roce 1958 se jeho třetí manželkou stala německá
herečka Christiane Harlanová (vystupující pod jménem Susanne Christianová), s níž měl
dvě dcery. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) Day of the Fight (1950, Den zápasu;
+ sc., kam., střih, zvuk, prod.), Flying Padre (1951, Létající padre; + sc., kam., střih, zvuk),
The Seafarers (1952, Námořníci; + kam., střih, zvuk), Fear and Desire (1953, Strach a touha;
+ spol. sc., kam., střih, prod.), Killer’s Kiss (1955, Polibek vraha; + nám., kam., střih, spol.
prod. – TV), The Killing (1956, Zabíjení; + sc. – TV), Paths of Glory (1957, Stezky slávy; +
spol. sc. – TV) Spartakus (1960, Spartacus), Lolita (1961 – V), Dr. Divnoláska aneb Jak jsem
se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu (1963, Dr. Strangelove or: How I Learned to
Stop Worrying and Love the Bomb), 2001: Vesmírná odysea (1968, 2001: A Space Odyssey;
+ spol. sc., zvláštní efekty, prod.), Mechanický pomeranč (1971, A Clockwork Orange; + sc.,
prod.), Barry Lyndon (1975; + sc., prod. – V), The Shining (1980, Osvícení; + spol. sc., prod. –
V), Full Metal Jacket (1987, Olověná vesta; + spol. sc., prod. – V), Eyes Wide Shut (1999,
Eyes Wide Shut; + spol. sc., prod.). -mim-
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22 JUMP STREET
barevný, kriminální komedie, akční, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital
(Datasat/SDDS), dlouhý – 112 min.
Původní název: 22 Jump Street. Země původu: USA. Výrobce: Original Film / Cannell
Studios. Ve spolupráci se Storyville / 75 Year Plan. Pro Columbia Pictures / Metro-GoldwynMayer Pictures. Ve spolupráci s LStar Capital / MRC. Rok výroby: 2014. Premiéra: 10.7.2014.
Monopol: Falcon (do 9.7.2016). Mluveno: anglicky (české titulky). – Pařba a zábava ve
jménu zákona.
AUTOŘI: Námět: Patrick Hasburgh, Stephen J. Cannell – TV seriál 21 Jump Street (19871991); Michael Bacall, Jonah Hill. Scénář: Michael Bacall, Oren Uziel, Rodney Rothman.
Režie: Phil Lord, Christopher Miller. II. režie: George Aguilar. Kamera: Barry Peterson. II.
kamera: Lukasz Jogalla. Hudba: Mark Mothersbaugh. Hudební supervize: Kier Lehman.
Různé skladby a písně. Výprava: Steve Saklad. Kostýmy: Leesa Evansová. Střih: David Rennie,
Keith Brachmann. Zvuk: David Wyman. Vizuální efekty: (supervize) Edwin Rivera; Pixel
Magic, Rodeo FX, Shade, Sony Pictures Imageworks, Spin VFX, Wildfire Studios NOLA,
Colorworks, Capital T. Koordinátor kaskadérů: Stephen Pope. Výkonní producenti: Stephen
J. Cannell, Phil Lord, Christopher Miller, Tania Landauová, Brian Bell, Reid Carolin, Ben
Waisbren. Producenti: Neal H. Moritz, Jonah Hill, Channing Tatum. Koproducent: Will
Allegra. České titulky: Jana a Jiří Štefflovi (Filmprint Digital).
HERCI: Jonah Hill (Schmidt), Channing Tatum (Jenko), Peter Stormare (Duch), Wyatt Russell
(Zook), Amber Stevensová (Maya), Jillian Bellová (Mercedes), Ice Cube (kapitán Dickson),
Keith Lucas, Kenny Lucas (bratři Jangovi), Nick Offerman (zástupce velitele Hardy), Jimmy
Tatro (Rooster), Caroline Aaronová (Annie Schmidtová), Craig Roberts (Spencer), Marc Evan
Jackson (dr. Murphy); (neuvedeni) Anna Farisová, Queen Latifahová, Seth Rogen.
Po úspěchu akční kriminální komedie 21 Jump Street (2012; r. Phil Lord, Christopher Miller),
uvedené u nás ve videodistribuci, v níž nesourodá dvojice policistů Schmidt a Jenko (Jonah
Hill a Channing Tatum, kteří film rovněž spoluprodukovali), hledala (a odhalila) drogového
dealera na střední škole, natočila režisérská dvojice Phil Lord a Christopher Miller
pokračování 22 Jump Street s obdobným tématem. Opět jde o pátrání po drogovém
dealerovi, tentokrát ovšem na vysoké škole. – Po zpackané akci v přístavu, kdy Jenkovi a
Schmidtovi nechají uteče gangster Duch, pošle kapitán Dickson podřízené na místní
univerzitu. Tam se rozšířila droga why-phy a způsobila smrt jedné studentky. Oni mají
infiltrovat do prostředí a najít dodavatele. - Parťáci se coby čerství vysokoškoláci nastěhují na
kolej a nenápadně pátrají. Jenko se stane favoritem fotbalového týmu a spřátelí se s
obráncem Zookem, Schmidt se sblíží se spolužačkou Mayou. „Studia“ a nové známosti
způsobí mezi dvojicí roztržku. Až když pochopí, že drogu obstarává Duch a šéfkou dealerů je
jeho cynická dcera, studentka Mercedes, jdou spory stranou. Pachatelé jsou po divoké
honičce dopadeni a přátelství obnoveno. – Snímek obsahuje odkazy na předchozí díl a je
zbytečně upovídaný a vulgární.
-kat-
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12 LET V ŘETĚZECH
barevný, historický, životopisný, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat,
dlouhý – 134 min.
Původní název: 12 Years a Slave. Země původu: USA. Výrobce: River Road / Plan B / New
Regency. Ve spolupráci s Film4. Pro Regency Enterprises / River Road Entertainment. Rok
výroby: 2013. Premiéra: 23.1.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky. České titulky.
– Pravdivý příběh nezdolné touhy po svobodě.
AUTOŘI: Námět: Solomon Northup – kniha 12 Years a Slave (1854; 12 let otrokem). Scénář:
John Ridley. Režie: Steve McQueen. Kamera: Sean Bobbitt. Hudba: Hans Zimmer. Různé
skladby a písně. Výprava: Adam Stockhausen. Kostýmy: Patricia Norrisová. Střih: Joe Walker.
Zvuk: (design) Leslie Shatz; Kirk Francis. Vizuální efekty: (supervize) Dottie Starlingová;
Wildfire Post NOLA, Crafty Apes. Zvláštní efekty: (koordinátor) David Nash. Zvláštní
prostetické efekty: Tinsley Studio. Koordinátoři kaskadérů: Andy Dylan, Steven Ritzi, Lex
Geddings. Výkonní producenti: Tessa Rossová, John Ridley. Producenti: Brad Pitt, Dede
Gardnerová, Jeremy Kleiner, Bill Pohlad, Steve McQueen, Arnon Milchan, Anthony Katagas.
České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital).
HERCI: Chiwetel Ejiofor (Solomon Northup), Michael Fassbender (Edwin Epps), Benedict
Cumberbatch (Ford), Paul Dano (Tibeats), Garret Dillahunt (Armsby), Paul Giamatti
(Freeman), Scoot McNairy (Brown), Lupita Nyong’o (Patsey), Adepero Oduyeová (Eliza),
Sarah Paulsonová (paní Eppsová), Brad Pitt (Bass), Michael Kenneth Williams (Robert), Alfre
Woodardová (paní Shawová), Chris Chalk (Clemens), Taran Killam (Hamilton), Bill Camp
(Radburn).
CENY: Oscar: nejlepší film (Brad Pitt, Dede Gardnerová, Jeremy Kleiner, Steve McQueen,
Anthony Katagas), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Lupita Nyong’o), nejlepší scénářadaptace: John Ridley; (nominace) nejlepší režie (Steve McQueen), nejlepší herec v hlavní roli
(Chiwetel Ejiofor), nejlepší herec ve vedlejší roli (Michael Fassbender), nejlepší kostýmy
(Patricia Norrisová, nejlepší střih (Joe Walker), nejlepší výprava (Adam Stockhausen, Alice
Bakerová). Zlatý glóbus: nejlepší film - drama (Brad Pitt, Dede Gardnerová, Jeremy Kleiner,
Steve McQueen, Anthony Katagas); (nominace) nejlepší herec - drama (Chiwetel Ejiofor),
nejlepší herec ve vedlejší roli (Michael Fassbender), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Lupita
Nyong’o), nejlepší režie (Steve McQueen), nejlepší scénář (John Ridley), nejlepší hudba (Hans
Zimmer). Ceny BAFTA: nejlepší film (Anthony Katagas, Brad Pitt, Dede Gardnerová, Jeremy
Kleiner, Steve McQueen), nejlepší herec v hlavní roli (Chiwetel Ejiofor); (nominace) Cena
Anthonyho Asquithe za hudbu (Hans Zimmer) nejlepší herec ve vedlejší roli (Michael
Fassbender), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Lupita Nyong’o), nejlepší scénář-adaptace
(John Ridley), nejlepší kamera (Sean Bobbitt), nejlepší střih, nejlepší výprava, Cena Davida
Leana za režii (Steve McQueen). Cena LAFCA: nejlepší herečka ve vedlejší roli (Lupita
Nyong’o). Ceny NYFCC: nejlepší film, nejlepší režie (Steve McQueen), nejlepší herečka ve
vedlejší roli (Lupita Nyong’o). MFF ve Stockholmu 2013: Cena za hudbu (Hans Zimmer). MFF
v Torontu 2013: Cena diváků. Ceny ISA: nejlepší film, nejlepší režie (Steve McQueen),
nejlepší herečka ve vedlejší roli (Lupita Nyong’o), nejlepší scénář (John Ridley), nejlepší
kamera (Sean Bobbitt); (nominace) nejlepší herec (Chiwetel Ejiofor), nejlepší herec ve
vedlejší roli (Michael Fassbender). César: (nominace) nejlepší zahraniční film.
Po oceňovaných snímcích Hlad (2009, Hunger) a Stud (2011, Shame) natočil britský režisér
karibského původu Steve McQueen psychologické historické drama 12 let v řetězech podle
autobiografie Solomona Northupa (1808-1863?). - Houslista Solomon byl svobodný černoch,
žil spokojeně s manželkou a se dvěma dětmi v Saratoze ve státě New York. V roce 1841 byl
lstivě unesen a prodán do otroctví na americký Jih, kde prožil dvanáct let dřiny na
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bavlníkových a třtinových plantážích, provázené nelidským zacházením a ponižováním. Díky
náhodě, která ho svedla se svobodomyslným kanadským tesařem Bassem, se dovolal
spravedlnosti a dostal se zpět k rodině. - Northup vydal v roce 1853 své paměti a zapojil se
do abolicionistického hnutí. - Steve McQueen ve svém historickém snímku o málo známé
kapitole amerických dějin ukazuje otrokáře jako slabochy, opilce či zvrácené násilníky, kteří si
se svým majetkem (otroky) mohou dělat, co chtějí. Ve srovnání s Tarantinovým filmem
Nespoutaný Django (2012), jenž si s tématem amerického otroctví pohrává s notnou dávkou
černého humoru, je 12 let v řetězech seriózní a působivou faktografickou studií.
–katSTEVE McQUEEN (vl. jm. Steven Rodney McQueen, nar. 9.10.1969, Londýn) je potomkem
karibských přistěhovalců. Získal vzdělání na Chelseaské umělecké škole a na londýnské
Goldsmith College, kde začal natáčet němé, většinou černobílé minimalistické filmy, v
nichž často sám vystupoval a jež byly ovlivněny tvůrci francouzské nové vlny a dílem
Andyho Warhola. Krátce také navštěvoval Tischovu uměleckou školu při Newyorské
univerzitě. Jako videoartový umělec se zabýval i fotografií a sochařstvím a získal prestižní
Turnerovu cenu (1999), udílenou inovativním britským umělcům mladším padesáti let. Má
na svém kontě tři celovečerní filmy, ověnčené spoustou cen. Za svůj debut Hlad obdržel
mj. Zlatou kameru na MFF v Cannes, Zlatého Huga na MFF v Chicagu, nominace na Britskou
nezávislou filmovou cenu za scénář i za režii, nominaci na Cenu BAFTA za britský film,
nominaci na Cenu ISA za zahraniční film a nominaci na Evropskou filmovou cenu za režii.
Jako začínající filmař byl vyznamenán Cenou Carla Foremana (BAFTA), Evropskou filmovou
akademií, Kruhem londýnských filmových kritiků, Společností losangeleských filmových
kritiků (LAFCA) a Kruhem newyorských filmových kritiků (NYFCC). I jeho druhý snímek
Stud, v němž hlavní roli opět vytvořil Michael Fassbender, se těšil nebývalé přízni kritiků
(mj. Cena FIPRESCI na MFF v Benátkách, nominace na Cenu ISA za mezinárodní film,
nominace na Britskou nezávislou filmovou cenu za scénář i za režii, nominace na Cenu
BAFTA za britský film). Třetí opus 12 let v řetězech se stal zatím jeho nejúspěšnějším dílem
(Oscar a Cena Bafta za nejlepší film a nominace na Cenu ISA za režii a za nejlepší film, Cena
NYFCC, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za režii). Za svou tvorbu
dostal Řád britského impéria (CBE; 2011). Žije v Amsterdamu s novinářkou a kritičkou
Biancou Stigterovou, s níž má dvě děti. Nesmíme ho zaměňovat se známým americkým
hercem téhož jména (1930-1980). – Filmografie (režie, není-li uvedeno jinak): drama
vězněného irského republikána Bobbyho Sandse Hlad (2008, Hunger; + spol. sc.), drama
sexuální závislosti, odehrávající se v New Yorku, Stud (2011, Shame; + spol. sc.), skutečný
příběh muže uneseného do otroctví 12 let v řetězech (2013, 12 Years a Slave; + spol. prod.).-mim-
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DVOJNÍK
barevný, psychologický, tragikomedie, adaptace, přístupný, ŠÚ, 2-D, Dolby Digital, dlouhý –
93 min.
Původní název: The Double. Země původu: Velká Británie, USA. Výrobce: Alcove
Entertainment. Koprodukce: Attercop Productions / MC Pictures. Ve spolupráci s Auburn
Entertainment. Pro Film4 / BFI. Ve spolupráci s Protagonist Pictures. Rok výroby: 2013.
Premiéra: 17.4.2014. Monopol: Aerofilms (do 10.2.2023). Mluveno: anglicky (české titulky).
– Žije tvůj život líp než ty.
AUTOŘI: Námět: Fjodor Michajlovič Dostojevskij – stejnojmenná novela (1846, česky
naposledy nakl. Rybka, Praha 2013); Avi Korine. Scénář: Richard Ayoade, Avi Korine. Režie:
Richard Ayoade. Kamera: Erik Alexander Wilson. Hudba: Andrew Hewitt. Různé skladby a
písně. Výprava: David Crank. Kostýmy: Jacqueline Durranová. Střih: Nick Fenton, Chris
Dickens. Zvuk: Martin Beresford. Vizuální efekty: (supervize) Matt Clarke; Framestore.
Zvláštní efekty: (supervize) Mark Holt. Výkonní producenti: Michael Caine, Graeme Cox,
Tessa Rossová, Nigel Williams. Producenti: Robin C. Fox, Amina Dasmalová. Koproducent:
Andy Stebbing. České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital).
HERCI: Jesse Eisenberg (Simon/James), Mia Wasikowská (Hannah), Sally Hawkinsová
(recepční), Wallace Shawn (pan Papadopoulos), Cathy Moriartyová (servírka), James Fox
(plukovník), Noah Taylor (Harris), Yasmin Pageová (Melanie), Rade Serbedzija (starý muž),
Chris O’Dowd (pečovatel), Phyllis Somervilleová (Simonova matka); (neuvedeni) Paddy
Considine (replikátor).
Britský herec, scenárista a režisér Richard Ayoade zaujal svým debutem Jmenuji se Oliver
Tate o trablech patnáctiletého outsidera. Také hrdina adaptace Dostojevského novely
Dvojník je nesmělý a zakřiknutý samotář. - Simon James pracuje v anonymním úřadě a na
dálku obdivuje kolegyni z rozmnožovny Hannah. Šedivý život se mu rázem změní, když do
úřadu nastoupí jeho dvojník James Simon, který má vše, co Simon postrádá. Nováček se s
dvojníkem spřátelí a začne ho bezostyšně využívat. Svede i Hannah. Simon se osmělí až příliš
pozdě. Nakonec spáchá sebevraždu, ale i jeho dvojník skončí zřejmě mrtvý... – Precizně
vypracovaný minimalistický snímek těží z bizarní atmosféry podivného světa bez denního
světla. Vše je stísněné a zašlé a připomíná padesátá či šedesátá léta. Dílo mj. odkazuji i na
svět Franze Kafky, včetně specifického humoru. Režisér se zároveň netají inspirací
Wellesovým Procesem, ani Gilliamovým snímkem Brazil, nebo díly Akiho Kaurismäkiho či
Roye Anderssona. Přínosem jsou herecké výkony Jesseho Eisenberga a Mii Wasikowské a
osobitý soundtrack, doplněný japonskými pop-písněmi. – Se stejným názvem u nás byly
uvedeny francouzská detektivní komedie Dvojník (1947, Copie comforme; r. Jean Dréville),
bulharská satirická komedie Dvojník (1979, Dvojnikat; r. Nikolaj Volev) a americký thriller
Dvojník (1984, Body Double; r. Brian De Palma – V).
-tbkRICHARD AYOADE (vl. jm. Richard Ellef Ayoade, nar. 12.6.1977, Londýn) má nigerijského
otce a norskou matku. Vyrůstal v Ipswichi a absolvoval tamější St. Joseph’s College. Potom
studoval práva na Cambridgeské univerzitě (1995-98), kde se však především věnoval
divadelní činnosti v místním studentském souboru Footlights, v němž na konci studia
vykonával funkci prezidenta. I po škole působil jako autor a herec na jevišti a se svými
komediálními výtvory, jejichž spoluautorem byl Matthew Holness, se brzy dostal do
televize. Autorsky se podílel na některých skečích komediálního seriálu Bruiser (2000,
Ranař) a mj. vystupoval v sitcomech Garth Marenghi’s Darkplace (2004, Nemocnice
Darkplace Gartha Marenghiho; + spol. sc., režie), Nathan Barley (2005), Man to Man with
Dean Learner (2006, Rozhovory s Deanem Learnerem; + spol. sc., spol. režie, spol. prod.),
The Mighty Boosh (2003-07; + spol. sc. – TV), Noel Fielding’s Luxury Comedy (2012, Luxusní
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komedie Noela Fieldinga) a The IT Crowd (2006-13, Ajťáci – TV), v němž ztělesnil jednu z
titulních rolí, společenského nemotoru Maurice Mosse (Zlatá nymfa na MTF v Monte
Carlu, Cena BAFTA). Americká verze tohoto seriálu, do níž byl obsazen, se nedostala dál
než k pilotnímu dílu, ale pootevřela mu dveře do Hollywoodu. Účinkoval i v několika
filmech, např. jako nadržený Jamarcus, jeden z hrdinů sci-fi komedie Sousedská hlídka.
Režíroval hudební videoklipy (Arctic Monkey, Super Furry Animals, The Last Shadow
Puppets, Vampire Weekend, Yeah Yeah Yeahs, Kasabian) a jednu epizodu z amerického
sitcomu Community (Zpátky do školy – TV). Jako filmový režisér na sebe rázem upozornil
adaptací románové prvotiny Joea Dunthornea Ponorka, nazvané u nás Jmenuji se Oliver
Tate (Britská nezávislá filmová cena za scénář, nominace na Cenu BAFTA pro začínajícího
britského tvůrce). – Filmografie: (herec) Život a smrt Petera Sellerse (2004, The Life and
Death of Peter Sellers; r. Stephen Hopkins), Festival (2005; r. Annie Griffinová), Bunny a
býk (2009, Bunny & the Bull; r. Paul King), Sousedská hlídka (2012, The Watch; r. Akiva
Schaffer), anim. f. The Boxtrolls (2014, Škatuláci; r. Graham Annable, Anthony Stacchi;
hlas); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. hudební speciál, parodující Narození Páně, AD/BC: A
Rock Opera (TV-2004, AD/BC: Rocková opera; + spol. sc., herec), hudební dok. Arctic
Monkeys at the Apollo (2008), hořká komedie o zmatcích patnáctiletého chlapce Jmenuji
se Oliver Tate (2010, Submarine; + sc.), přepis Dostojevského novely Dvojník (2013, The
Double; + spol. sc.) s Jessem Eisenbergem.
–mim-
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EQUALIZER
barevný, kriminální thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital 5.1 (Datasat), dlouhý –
132 min.
Původní název: The Equalizer. Země původu: USA. Výrobce: Escape Artists / Zhiv / Mace
Neufeld. Pro Columbia Pictures. Ve spolupráci s LStar Capital / Village Roadshow Pictures.
Rok výroby: 2014. Premiéra: 25.9.2014. Monopol: Falcon (do 24.9.2016). Mluveno:
anglicky, rusky, španělsky (české titulky). – Každý si zaslouží spravedlnost. Od režiséra filmu
Training Day.
AUTOŘI: Námět: Michael Sloan, Richard Lindheim – TV seriál The Equalizer (1985-89).
Scénář: Richard Wenk. Režie: Antoine Fuqua. Kamera: Mauro Fiore. Hudba: Harry GregsonWilliams. Různé skladby a písně. Výprava: Naomi Shohanová. Kostýmy: David Robinson.
Střih: John Refoua. Zvuk: (design) David Esparza; Tom Williams. Vizuální efekty: (supervize)
Sean Devereaux; Zero VFX. Zvláštní efekty: (koordinátor) Jack Lynch. Tetování: Rhett Kid,
Lee Gren;
Tinsley Studio.
Koordinátoři kaskadérů: Keith Woulard, Lin Oeding. Výkonní producenti: Ezra Swerdlow,
David Bloomfield, Ben Waisbren. Producenti: Todd Black, Jason Blumenthal, Denzel
Washington, Alex Siskin, Steve Tisch, Mace Neufeld, Tony Eldridge, Michael Sloan.
Koproducent: Lance Johnson. České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital).
HERCI: Denzel Washington (Robert McCall), Marton Csokas (Teddy), Chloë Grace Moretzová
(Teri), David Harbour (Masters), Haley Bennettová (Mandy), Bill Pullman (Brian Plummer),
Melissa Leoová (Susan Plummerová), David Meunier (Slavi), Johnny Skourtis (Ralphie), Alex
Veadov (Tevi), Vladimir Kulich (Puškin), E. Roger Mitchell (vyšetřovatel), James Wilcox
(Pederson), Mike P. O’Dea (Remar), Anastasia Mousisová (Jenny).
Zkušený tvůrce akčních thrillerů Antoine Fuqua natočil krimithriller Equalizer (česky nejspíš
Vyrovnávač) podle TV seriálu z 80. let. Zároveň se pokusil o poněkud jiný žánrový film se
zdánlivě netypickým akčním hrdinou; první akce přijde až po hodně dlouhém „prologu“,
popisujícím všední život protagonisty, bývalého špičkového agenta Roberta McCalla, který
předstíral vlastní smrt, aby mohl začít znovu jako obyčejný skladník v bostonském hobbymarketu. Divácké očekávání se vlastně naplní až ve finální akční scéně, odehrávající se právě
na jeho pracovišti, kdy zručný hrdina likviduje soupeře pomocí nářadí a nástrojů z regálů.
Robert se vyznačuje smyslem pro spravedlnost a s neobyčejnou vstřícností pomáhá lidem ve
svém okolí. Proto se zastane i mladičké prostitutky Teri, vlastním jménem Aliny, která
pracuje pro ruského pasáka Slaviho. McCall je donucen Slaviho a jeho čtyři muže zlikvidovat,
což učiní během dvaceti vteřin. Tím ovšem poškodí byznys všemocného Rusa Puškina, který
do Bostonu pošle čističe Teddyho. Sociopatický gangster se dostane na Robertovu stopu, ale
ani on ani jeho lidé, mezi nimiž jsou kromě potetovaných ruských kriminálníků také
zkorumpovaní bostonští policajti, nemají šanci. Poslední na řadě je Puškin ve svém
procovském sídle u Moskvy. - Teri začne nový život a Robert se může vrátit ke své poklidné
existenci. – Snímek se vyznačuje přesným popisem prostředí a charakterizací akčního hrdiny
s temnou minulostí v podání Denzela Washingtona, který namísto svalů používá mozek a
který bleskově analyzuje situaci než začne jednat.
-tbkANTOINE FUQUA (nar. 19.1.1966, Pittsburgh, Pensylvánie) studoval díky basketbalovému
stipendiu elektrotechniku na Západovirginské univerzitě v Morgantownu, ale před
absolutoriem přesídlil v roce 1987 do New Yorku. Začínal jako asistent ve videospolečnosti,
natáčející reklamy a klipy, a ve vlastní produkci realizoval krátký film Exit (Východ). Zavedl
se jako oceňovaný tvůrce videoklipů (mj. Arrested Development, Prince, Coolio, Stevie
Wonder, Toni Braxton, Pras, Usher) a reklamních spotů (Big Star Jeans, Reebok, Toyota,
Armani, Sprite aj.) a jako kmenový režisér renomované klipové společnosti Propaganda
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Films (v níž mj. působili David Fincher, Alex Proyas, Gore Verbinski a Michel Gondry) byl
angažován do Hollywoodu. Největšího ohlasu dosáhl kriminálním snímkem Training Day
(výroční cena Black Reel), který ho katapultoval mezi přední afroamerické režiséry. Jeho
další snímky, jakkoli řemeslně zvládnuté, však už nepřekročily průměr běžného
spotřebního zboží. Od dubna 1999 je jeho manželkou herečka Lela Rochonová, s níž má tři
děti. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) akční snímek Střelci na útěku (1998, The
Replacement Killers) s Chow Yun-Fatem a Mirou Sorvinoovou, komediální akční thriller
Bait (2000, Vnadidlo; + herec) s Jamiem Foxxem a Davidem Morsem, drsné drama Training
Day (2001, Training Day) s oscarovým výkonem Denzela Washingtona v úloze
zkorumpovaného policisty, který zaučuje nového kolegu, válečné drama z nigerijské
džungle Slzy slunce (2003, Tears of the Sun) s Brucem Willisem a Monicou Bellucciovou,
hudební dok. Lightning in a Bottle (2004, Hudba duše – TV), nová verze známé legendy Král
Artuš (2004, King Arthur) s Clivem Owenem v titulní roli, dok. o vzniku černošských gangů
Bastards of the Party (2005, Zparchantělé zbytky Panterů; r. Cle Bone Sloan; prod.),
natáčený z větší části už v roce 1996, neprodaný pilot o losangeleských detektivech Murder
Book (TV-2005, Kniha vražd), kr. f. pro italského výrobce pneumatik Pirelli, nazvaný The
Call (2006, Poslání) s Johnem Malkovichem, akční snímek Odstřelovač (2007, Shooter) s
Markem Wahlbergem, drama tří policistů Nejlepší z Brooklynu (2010, Brooklyn’s Finest; +
spol. prod.) s Richardem Gerem, Donem Cheadlem a Ethanem Hawkem, akční thriller Pád
Bílého domu (2013, Olympus Has Fallen; + spol. prod.) s Gerardem Butlerem, neprodaný
špionážní pilot Exit Strategy (TV-2014, Strategie úniku; + spol. prod.), akční snímek podle
oblíbeného TV seriálu z 80. let Equalizer (2014, The Equalizer) s Denzelem Washingtonem,
drama boxera s rozháraným soukromým životem Bojovník (2015, Southpaw; + spol. prod.)
s Jakem Gyllenhaalem.
-mim-
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EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
barevný, biblický, historický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby Atmos, dlouhý –
151 min.
Původní název: Exodus: Gods and Kings. Země původu: Španělsko, USA. Výrobce: Scott Free
/ Chernin Entertainment. Pro Twentieth Century Fox. Ve spolupráci s TSG Entertainment.
Rok výroby: 2014. Premiéra: 25.12.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: anglicky (české
titulky), česky (dabováno). – Vzbouřil se proti impériu a změnil svět.
AUTOŘI: Scénář: Adam Cooper, Bill Collage, Jeffrey Caine, Steven Zaillian. Režie: Ridley Scott.
II. režie: Luke Scott. Kamera: Dariusz Wolski. II. kamera: Flavio Labiano. Hudba: Alberto
Iglesias. Dodatečná hudba: Harry Gregson-Williams, Federico Jusid. Výprava: Arthur Max.
Kostýmy: Janty Yatesová. Střih: Billy Rich. Zvuk: (design) Oliver Tarney; David Stephenson.
Masky: Tina Earnshawová. Účesy: Nana Fischerová. Vizuální efekty: (supervize) Peter
Chiang; Double Negative, MPC, Scanline, Method Studios, Lola Post, Peerless. Zvláštní
efekty: (supervize) Pau Costa. 3-D konverze: Stereo D. Koordinátor kaskadérů: Rob Inch.
Producenti: Peter Chernin, Ridley Scott, Jenno Toppingová, Michael Schaefer, Mark Huffam.
Koproducent: Adam Somner. České titulky: Petr Zenkl. Český překlad: Anna Polanská. Režie
české verze: Petr Pospíchal (Barrandov Studio).
HERCI: Christian Bale (Mojžíš – Vladislav Beneš), Joel Edgerton (Ramses – Petr Lněnička),
John Turturro (Seti – Karel Heřmánek), Aaron Paul (Jošua – Michal Holán), Ben Medelsohn
(Hagep – Dalibor Gondík), Maria Valverdeová (Sipora – Sabina Laurinová), Sigourney
Weaverová (Tuja – Regina Řandová), Ben Kingsley (Nún – Pavel Soukup), Dar Salim (velitel
Khyan – Jiří Ployhar), Golshifteh Farahaniová (Nefertari – Petra Hobzová), Indira Varmaová
(kněžka – Vendula Křížová), Hiam Abbassová (Bitja – Zuzana Slavíková), Isaac Andrews
(Malak), Ewen Bremner (poradce), Ghassan Massoud (vezír), Tara Fitzgeraldová (Mirjam),
Andrew Tarbet (Áron), Kevork Malikyan (Jethro).
LOKACE: Kanárské ostrovy: Fuerteventura; Španělsko: Almería, Andalusie.
Po velkofilmu Noe (2014, Noah; r. Darren Aronofsky) přichází režisér Ridley Scott s biblickým
příběhem EXODUS: Bohové a králové, v němž zpracovává události ze Starého zákona, Druhé
knihy Mojžíšovy. Scenáristé situovali děj do roku 1300 př. n. l., kdy v Egyptě přechází po smrti
faraona Setiho moc do rukou jeho syna Ramsese, jehož nejbližším přítelem a rádcem je
Mojžíš, vychovaný po jeho boku u dvora. Vladař, jemuž mladý muž zachránil život v bitvě s
Chetity, se vůči němu zatvrdí. Mojžíš se při inspekci v obřím lomu v Pitomu setká s předákem
tamních hebrejských otroků Núnem, avšak nevěří mu, že také on je židovského původu.
Později pochopí pravdu, a aby zachránil sestru a nevlastní matku, přizná Ramsesovi svou
identitu. Je vyhnán na poušť. Najde azyl ve vzdálené vesnici, ožení se tam se Siporou, s níž
má syna Geršoma. Po devíti letech se mu zjeví Bůh v podobě chlapce a přiměje ho k návratu
do faraonova paláce. Ramses odmítne vyslyšet jeho žádost o svolení s odchodem
hebrejských otroků a pokračuje v jejich krutém útisku. Mojžíš zahájí odboj, jenž jen přináší
další tvrdé sankce. Bůh sešle na Egypt deset ran (krokodýli zničí řeku Nil, z níž pak zemi
zaplaví žáby, následované komáry, mouchami, dobytčím morem, vředy, krupobitím a
temnotou). Když se ješitný faraon nepodvolí Hospodinově vůli, přijde poslední rána: zemřou
všechny egyptské prvorozené děti, včetně Ramsesova milovaného syna. Zoufalý panovník
konečně svolí, avšak pak se rozhodne Hebrejce na jejich cestě pronásledovat a pobít.
Mezitím Mojžíš vede svůj lid přes hory k Rudému moři. Ramses je jim v patách. Hebrejci se
na břehu moře ocitnou v pasti. Náhle se voda rozestoupí a oni přejdou na druhou stranu. –
Schyluje se k souboji mezi Mojžíšem a Ramsesem, avšak mohutná vlna vyvrhne každého na
jiný břeh. Faraonovo vojsko bylo vlnou zcela zdecimováno. – Mojžíš se setká s rodinou. Ví
však, že cesta jeho národa bude ještě dlouhá a na hoře pod dohledem Boha/chlapce vytesá
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na kamennou desku zákony. – Zestárlý Mojžíš při dalším putování střeží desky... – Ridley
Scott pojednal látku jako velkolepý a dynamický spektákl, v němž klade důraz zejména na
bojové scény, oslnivou výpravu a kostýmy. Snímek věnoval svému zesnulému bratrovi
Tonymu Scottovi (1944-2012).
RIDLEY SCOTT (nar. 30.11.1937, South Shields, Tyne and Wear, Anglie) je prostředním ze tří
synů britského ženijního důstojníka. Studoval výtvarnictví a film na Královské umělecké
koleji (RCA) v Londýně, kde s finanční podporou Britského filmového institutu (BFI) natočil
16mm krátký hraný film Boy and Bicycle (1965, Chlapec a kolo; + sc., kam., prod.), do jehož
hlavních úloh obsadil mladšího bratra Tonyho a otce. Po ukončení studia nastoupil do BBC
jako výtvarník dekorací, ale brzy dostal možnost režírovat epizody různých seriálů, např. Z
Cars (Policejní auta), Adam Adamant Lives! (Adam Adamant žije!) a The Informer
(Informátor). V roce 1968 začal velmi úspěšně natáčet reklamní snímky ve vlastní
společnosti Ridley Scott Associates. Zakrátko se stal v tomto oboru předním světovým
tvůrcem a věnuje se mu příležitostně dodnes. Ze zhruba dvou tisíc spotů jsou nejznámější
jeho práce pro Hovis, Fish Fingers, Chanel, Apple Computer a Pepsi. V dlouhém hraném
filmu se uvedl adaptací povídky Josepha Conrada Soupeři (Cena za debut na MFF v
Cannes). Svým druhým snímkem, komerčně mimořádně úspěšným sci-fi hororem Vetřelec,
se rázem zařadil mezi přední hollywoodské tvůrce. Natáčel vizuálně vytříbená díla, která se
však ne vždy setkávala s náležitým diváckým ohlasem. Jednoznačný úspěch zaznamenal
feministickou road movie Thelma a Louise (Zlatý klas na MFF ve Valladolidu ex aequo,
Cena londýnských filmových kritiků a nominace na Oscara za režii, nominace na Ceny
BAFTA za režii a nejlepší film), skutečným příběhem drogového bosse Americký gangster
(nominace na Cenu BAFTA za nejlepší film, nominace na Zlatý glóbus za režii) a zejména
historickým velkofilmem Gladiátor (nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu
BAFTA). Třetí oscarovou nominaci získal za režii realistického válečného dramatu Černý
jestřáb sestřelen. V roce 1995 založili s Tonym Scottem výrobní společnost Scott Free a
stali se majiteli filmových studií v Sheppertonu. Kromě filmů produkovali TV antologii
hororových příběhů The Hunger (1997-2000, Hlad), dok. TV seriál AFP: American Fighter
Pilot (2002, Americký bojový pilot), úspěšný kriminální seriál Numb3rs (2005-10, Vražedná
čísla – TV) a právnický seriál The Good Wife (2009-12, Dobrá manželka – TV), za nějž byli
dvakrát nominováni na Cenu Emmy. Za TV drama z hollywoodského zákulisí RKO 281
získali Zlatý glóbus, za životopisné drama o předválečných letech Winstona Churchilla
Stahující se mračna a za speciál o proslulé bitvě z občanské války Gettysburg dostali ceny
Emmy. Bratři Scottovi byli také výkonnými producenty tří krátkých akčních snímků ze série
The Hire (2002, K pronajmutí), financované automobilkou BMW. Ridley sám je vlastníkem
trikové společnosti Mill Films. Za své dílo byl mj. vyznamenán Cenou Michaela Balcona
(1994; spolu s Tonym Scottem), Pamětní cenou George Pala, udílenou Akademií sci-fi,
fantasy a hororu (2003), a čestným členstvím v Britském filmovém institutu (BFI; 2009). V
roce 2003 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho manželkami byly novinářka Felicity
Heywoodová (1964-75) a producentka reklamní agentury Sandy Watsonová (1979-89).
Kromě mladšího bratra Tonyho (1944-2012), který spáchal sebevraždu, se režii věnují i jeho
děti, starší ze dvou synů z prvního manželství Jake Scott a dcera z druhého svazku Jordan
Scottová. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) drama několikaletého souboje dvou
napoleonských důstojníků Soupeři (1977, The Duellists) s Keithem Carradinem a Harveyem
Keitelem, strhující drama posádky vesmírné lodi, bojující s vražedným mimozemským
tvorem, Vetřelec (1979, Alien) se Sigourney Weaverovou, jehož verze Vetřelec – Režisérský
sestřih (1979/2003, Alien Director’s Cut) byla v roce 2015 krátce uvedena v našich kinech,
kultovní sci-fi Blade Runner (1982, Blade Runner) s Harrisonem Fordem v titulní úloze
detektiva, stíhajícího uprchlé androidy, výpravná pohádka Legend (1985, Legenda – V) s
Tomem Cruisem, romanticky laděný kriminální thriller Ten, kdo mě hlídá (1987, Someone
to Watch Over Me; + spol. prod.) s Tomem Berengerem a Mimi Rogersovou, akční
kriminální film, natočený v japonských exteriérech, Black Rain (1989, Černý déšť – V) s
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Michaelem Douglasem, příběh dvou žen, které cesta za svobodou přivede na nesprávnou
stranu zákona, Thelma a Louise (1991, Thelma & Louise; + spol. prod.) se Susan
Sarandonovou a Geenou Davisovou, historické drama 1492: Dobytí ráje (1992, 1492:
Conquest of Paradise; + spol. prod.) s Gérardem Depardieuem v úloze Kryštofa Kolumba,
dobrodružný film o chlapcích na cvičné plachetnici Bílá smršť (1995, White Squall; + spol.
prod.) s Jeffem Bridgesem, drama ženy, která se chce uplatnit v bojové jednotce, G.I. Jane
(1997, G.I. Jane; + spol. prod.) s Demi Mooreovou, výpravné drama ze starého Říma
Gladiátor (2000, Gladiator) s Russellem Crowem, thriller podle románu Thomase Harrise
Hannibal (2001, Hannibal; + spol. prod.) s Anthonym Hopkinsem, adaptace knihy Marka
Bowdena, zaznamenávající podle skutečných událostí zkázu americké vojenské jednotky v
somálském Mogadišu, Černý jestřáb sestřelen (2001, Black Hawk Down; + spol. prod.) s
Joshem Hartnettem a Ewanem McGregorem, kriminální komedie Švindlíři (2003,
Matchstick Men; + spol. prod.) s Nicolasem Cagem, historický snímek Království nebeské
(2005, Kingdom of Heaven; + prod.) s Orlandem Bloomem, povídka Jonathan (spol. režie
Jordan Scottová) z filmu All the Invisible Children (2005, Neviditelné děti – V), adaptace
románu Petera Maylea Dobrý ročník (2006, A Good Year; + prod.) s Russellem Crowem,
kriminální drama, odehrávající se na počátku 70. let, Americký gangster (2007, American
Gangster; + spol. prod.) s Denzelem Washingtonem a Russellem Crowem, drama agentů
CIA na stopě teroristického pohlavára v Jordánsku Labyrint lží (2008, Body of Lies; + spol.
prod.) s Leonardem DiCapriem a Russellem Crowem, remake legendárního příběhu Robin
Hood (2010, Robin Hood; + spol. prod.) s Russellem Crowem, sci-fi horor Prometheus
(2012, Prometheus; + spol. prod.), v němž zkoumal události předcházející ději slavného
Vetřelce, neprodaný pilotní snímek ze zákulisí katolické církve The Vatican (TV-2013; +
spol. prod.), thriller podle scénáře Cormaca McCarthyho Konzultant (2013, The Counselor;
+ spol. prod.) s Michaelem Fassbenderem v titulní úloze právníka, jenž se zaplete s
drogovou mafií, výpravný biblický film EXODUS: Bohové a králové (2014, Exodus: Gods and
Kings; + spol. prod.) s Christianem Balem v úloze Mojžíše, drama astronauta uvízlého na
Marsu podle románu Andyho Weira The Martian (2015, Marťan; + spol. prod.) s Mattem
Damonem; (podíl na produkci či výkonné produkci) rodinný snímek Trable s opicí (1994,
Monkey Trouble; r. Franco Amurri), adaptace divadelní hry Terence Rattigana Profesor
odchází (1994, The Browning Version; r. Mike Figgis), černá kriminální komedie Clay
Pigeons (1998, Není úniku; r. David Dobkin – V), rekonstrukce vzniku Občana Kanea,
nazvaná RKO 281 (TV-1999; r. Benjamin Ross – TV), kriminální snímek Where the Money Is
(1999, Balík peněz; r. Marek Kanievska – V), politické drama The Last Debate (TV-2000,
Poslední debata; r. John Badham), psychologicko-historické drama The Gathering Storm
(TV-2002, Stahující se mračna; r. Richard Loncraine – TV), komedie podle románu Jennifer
Weinerové Zná ji jako svý boty (2005, In Her Shoes; r. Curtis Hanson), tragický milostný
příběh Tristan a Isolda (2005, Tristan + Isolde; r. Kevin Reynolds), minisérie mapující
historii americké zpravodajské služby The Company (TV-2007, V síti CIA; r. Mikael Salomon
– TV), western Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem (2007, The
Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford; r. Andrew Dominik), adaptace
románu Michaela Crichtona The Andromeda Strain (TV-2008, Kmen Andromeda; r. Mikael
Salomon – TV), horor na motivy známé Poeovy povídky Tell-Tale (2009, Zrádné srdce; r.
Michael Cuesta), další obraz ze života Winstona Churchilla Into the Storm (TV-2009, V srdci
bouře: Churchill ve válce; r. Thaddeus O’Sullivan – V), přepis románu Sheily Kohlerové o
dívkách v internátní škole Cracks (2009, Trhliny; r. Jordan Scottová – V), drama o setkání
traumatizovaného muže a striptérky Welcome to the Rileys (2009, Svět podle Mallory; r.
Jake Scott – V), romantické drama Cyrus (2010; r. Jay a Mark Duplassovi – V), dok. The Real
Robin Hood (TV-2010, Skutečný Robin Hood; r. M. David Melvin – TV), akční snímek podle
populárního TV seriálu A-Team (2010, The A-Team; r. Joe Carnahan), adaptace románu
Kena Folletta The Pillars of the Earth (TV-2010, Pilíře země; r. Sergio Mimica-Gezzan – V),
dok. Život v jednom dni (2011, Life in a Day; r. Kevin Macdonald), historický dok.
Gettysburg (TV-2011; r. Adrian Moat – TV), thriller z Aljašky Mezi vlky (2011, The Grey; r.
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Joe Carnahan), adaptace lékařského thrilleru Robina Cooka Coma (TV-2012, Kóma; r.
Mikael Salomon), přepis dalšího Follettova historického románu World Without End (TV2012, Na věky věků; r. Michael Caton-Jones – TV), drama odhalení ekoteroristické skupiny
The East (2012, Východ; r. Zal Batmanglij – TV), drama Stoker (2012; r. Park Chan-wook –
V), historická dramatizace Killing Lincoln (TV-2013, Zabití Lincolna; r. Adrian Moat), akční
kriminální snímek Welcome to the Punch (2013, Vítejte v Punchi; r. Eran Creevy – TV), dok.
Springsteen & I (2013, Springsteen a já; r. Baillie Walsh), kriminální thriller Out of the
Furnace (2013, Pryč z pece; r. Scott Cooper – TV), další historická dramatizace Killing
Kennedy (TV-2013, Zabití Kennedyho; r. Nelson McCormick), minisérie o zlaté horečce na
sklonku 19. století Klondike (TV-2014; r. Simon Cellan Jones – TV), thriller o ženě, trpící
částečnou ztrátou paměti, Dřív než půjdu spát (2014, Before I Go to Sleep; r. Rowan Joffe),
rodinná komedie Get Santa (2014, Sežeňte Santu; r. Christopher Smith).
-mim-
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EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3
barevný, akční, thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 127 min.
Původní název: The Expendables 3. Země původu: USA. Výrobce: Nu Image. Pro Lionsgate /
Millennium Films. Rok výroby: 2014. Premiéra: 14.8.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno:
anglicky ( české titulky.
AUTOŘI: Námět: David Callaham – postavy; Sylvester Stalone. Scénář: Sylvester Stallone,
Creighton Rothenberger, Katrin Benediktová. Režie: Patrick Hughes. II. režie: Dan Bradley.
Kamera: Peter Menzies Jr. Dodatečné záběry: Lorenzo Senatore. Hudba: Brian Tyler.
Hudební supervize: Selena Arizanovicová. Různé skladby a písně. Výprava: Daniel T.
Dorrance. Kostýmy: Lizz Wolfová. Střih: Sean Albertson, Paul Harb. Zvuk: (design) Stuart
Provine, Ryan Collins; Vladimir Kalojanov. Vizuální efekty: (supervize) Ajoy Mani; Worldwide
FX, Prime Focus, Resistance VFX, Mirada, Atomic Fiction, Ghost VFX, Hammerhead
Productions. Zvláštní efekty: (koordinátor) Allen Hall. Koordinátoři kaskadérů: Brad Martin,
(+ bojové scény) J.J. Perry. Výkonní producenti: Trevor Short, Boaz Davidson, Jon Feltheimer,
Jason Constantine, Eda Kowanová, Basil Iwanyk, Guymon Casady; Lonnie Ramati.
Producenti: Avi Lerner, Kevin King-Templeton, Danny Lerner, Les Weldon, John Thompson.
Koproducenti: Robert Earl, Samuel Hadida, Victor Hadida, Guy Avshalom, Zygi Kamasa.
České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital).
HERCI: Sylvester Stallone (Barney Ross), Jason Statham (Lee Christmas), Wesley Snipes (Doc),
Dolph Lundgren (Gunnar), Randy Couture (Toll Road), Mel Gibson (Stonebanks), Harrison
Ford (Drummer), Antonio Banderas (Galgo), Kelsey Grammer (Bonaparte), Terry Crews
(Caesar), Arnold Schwarzenegger (Trench), Jet Li (Yang), Kellan Lutz (Smilee), Ronda
Rouseyová (Luna), Glen Powell (Thorn), Victor Ortiz (Mars), Robert Davi (Goran Vata).
Další pokračování akčních thrillerů Expendables: Postradatelní 3 navazuje na příběhy elitního
komanda žoldáků Expendables: Postradatelní (2010, The Expendables; r. Sylvester Stallone) a
Expendables: Postradatelní 2 (2012, The Expendables 2; r. Simon West). Autor celého
projektu a zároveň představitel hlavní role, velitele týmu Barneyho Rosse, Sylvester Stallone,
který chtěl původně jen přivést znovu na scénu veteránské akční hrdiny, svěřil režii „trojky“
australskému filmaři Patricku Hughesovi. Zadání a téma ovšem zůstaly stejné: vměstnat do
řídkého příběhu co nejvíce divokých akcí s pyrotechnikou, honičkami, přestřelkami i boji tváří
v tvář. – Čtyřčlenné komando Expendables (Ross, Christmas, Gunnar a Toll Road) osvobodí
někdejšího parťáka Doca z vězeňského vlaku, aby se s nimi mohl zúčastnit akce v Mogadišu,
kde mají zlikvidovat obchodníka se zbraněmi. Z „terče“ se vyklube zakládající člen týmu
Stonebanks, který pod novým jménem přešel na stranu zla. Záludný muž vyklouzne a ještě
postřelí dalšího člena komanda, černocha Caesara. - Roztrpčený Barney tým rozpustí.
Hlavoun z tajné služby Drummer mu dá druhou možnost. S pomocí lovce hlav Bonaparta
vytvoří žoldák nové komando z mladých zabijáků, k nimž patří Smilee, Luna, Thorn a Mars.
Při akci v moderním bukurešťském muzeu noví Expendables zajmou Stonebankse, jenž má
být jako válečný zločinec souzen v Haagu. Zrádcovi žoldáci jej však osvobodí a zajmou čtveřici
nováčků. Barney se zachrání. Zorganizuje novou akci, do níž přibere pouze užvaněného
Galga. Pomáhá mu starý známý Trench. Do Rossova letadla se však nakonec vnutí i původní
tým. V Azmenistánu, kde má Stonebanks základnu, komando osvobodí v napůl rozpadlém
hotelu rukojmí, avšak pak musí bojovat proti celé místní armádě. Díky pomoci Drummera
jako pilota vrtulníku, Trenche a někdejšího člena Yanga načas přemohou přesilu a pak
uniknou v helikoptéře, do níž se na poslední chvíli dostane i Barney, který v souboji zabil
Stonebankse... – Film se natáčel v Bulharsku.
-tbkPATRICK HUGHES (nar. 15.5.1978, Sydney) absolvoval filmovou školu na Victorian College
of Arts (VCA) v Melbourne a prosadil se jako úspěšný tvůrce reklamních spotů (Playstation,
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BMW, Honda), k nimž patří i hraný snímek Cedulky pro firmu Schweppes, oceněný Zlatým
lvem na prestižním specializovaném MFF v Cannes 2010. Na mnoha festivalech byly
uváděny i jeho krátké filmy. Upozornil na sebe celovečerním debutem, temným thrillerem
Red Hill, který byl mj. uveden v sekci Jiný pohled na MFF v Karlových Varech 2010. Právě
díky tomuto snímku mu Sylvester Stallone nabídl režii třetího dílu série Expendables:
Postradatelní. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. absolventský snímek The
Director (2000, Režisér; + sc. střih, spol. prod.), The Lighter (2001, Zapalovač) a Signs (2008,
Cedulky; + spol. sc.), thriller o střetu nového policisty s nebezpečným uprchlým vězněm
Red Hill (2010; + sc., střih, spol. prod.), pokračování příběhů komanda žoldáků s
veteránskými akčními hrdiny Expendables: Postradatelní 3 (2014, The Expendables 3).
-tbk-
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FAKJŮ PANE UČITELI
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý - 118 min.
Původní název: Fack ju Göhte. Země původu: SRN. Výrobce: Rat Pack Filmproduktion.
Koprodukce: Constantin Film Produktion. Rok výroby: 2013. Premiéra: 28.8.2014. Monopol:
CinemArt (do 3.3.2021). Mluveno: česky (dabováno).
AUTOŘI: Scénář: Bora Dagtekin. Režie: Bora Dagtekin. Kamera: Christof Wahl. Hudba:
Michael Beckmann, Konstatin Scherer, Vincent Stein. Různé skladby a písně. Výprava:
Christian Schäfer, Matthias Müsse. Kostýmy: Regina Tiedekenová. Střih: Charles Ladmiral,
Zaz Montana. Zvuk: (design) Hubert Bartholomae; Thorsten Bolzé, Christoph von Schönburg.
Vizuální efekty: Dominik Trimborn. Zvláštní efekty: (supervize) Jan Singh. Výkonný
producent: Martin Moszkowicz. Producenti: Christian Becker, Lena Schömannová. České
dialogy a režie české verze: Alice Hurychová (LS Productions dabing).
HERCI: Elyas M’Barek (Zeki Müller - Radek Hoppe), Karoline Herfurthová (Lisi
Schnabelstedtová – Irena Máchová), Katja Riemannová (Gudrun Gersterová - Vlasta
Žehrová), Jana Pallaskeová (Charlie), Alwara Höfelsová (Caro - René Slováčková), Jella
Haaseová (Chantal - Viktorie Taberyová ), Max von der Groeben (Danger - Radek Kuchař),
Anna-Lena Klenkeová (Laura), Kyra Sophia Kahreová (Isabell), Uschi Glasová (Ingrid
Leimbach-Knorrová).
Komedie ze školního prostředí Fakjů pane učiteli je druhým celovečerním filmem režiséra
Bory Dagtekina a o její úspěšnosti mluví nejen více než šest milionů diváků v německých
kinech, ale i pokračování Fakjů pane učiteli 2 (2015, Fack ju Göhte 2). – Zekiho Müllera právě
pustili z vězení. Vedle Goetheho gymnázia, kam jeho přítelkyně, striptérka Charlie, zakopala
ukradené prachy, mezitím vyrostla nová tělocvična. Aby se Zeki dostal k lupu, nastoupí na
školu jako falešný učitel. Zatímco se ve dne svérázným drsným způsobem potýká s
problematickými adolescenty, v noci tajně hloubí pod tělocvičnou tunel. Jeho protipólem je
idealistická novopečená profesorka Lisi, která s překvapením zjišťuje, že na teenagery platí
kolegovy neortodoxní metody (např. kolektivní sprejování vlakové soupravy). Studenti z
obávané třídy začínají chápat, že na nového kantora nestačí a že na vzdělání něco je. Jenže
pod Lisiným vlivem se mění i „drsňák“ Zeki. Když konečně peníze vyhrabe a poplatí dluhy,
kvůli lásce neodjede podle původního plánu do Jižní Ameriky. Naopak dá zbytek peněz na
zasypání tunelu a chystá se na vysokou školu. K tomu ovšem potřebuje maturitní vysvědčení,
jež ředitelka ochotně zfalšuje.
–katBORA DAGTEKIN (vl. jm. Bora Dağtekin, nar. 27.10.1978, Hannover, Dolní Sasko)
vystudoval scenáristiku na Filmové akademii Bádenska-Württemberska v Ludwigsburgu
(2006). Prosadil se jako hlavní scenárista oceňovaného TV seriálu Türkisch für Anfänger
(2005-2008, Turečtina pro začátečníky), podle nějž později natočil svůj stejnojmenný režijní
debut. Jako scenárista se podílel i na jiných seriálech, Gute Zeiten, schlechte Zeiten (2001,
Dobré časy, špatné časy), Meine schönsten Jahre (2004, Má nejkrásnější léta),
Schulmädchen (2004-2005, Školačky) a zejména na úspěšném komediálním seriálu
Doctor’s Diary (2007, Doktorský deník), nebo na TV hrách Eine wie Keiner (2008, Jako
žádná jiná) nebo Undecover Love (2010, Láska v utajení). Oba jeho dosavadní celovečerní
filmy byly v Německu divácky velmi úspěšné. – Filmografie: (scénář, není-li uvedeno jinak)
kr. hrané filmy Toyotafahrer leben länger (2003, Řidiči toyot žijí déle; r. Marcel Ahrens),
Season Greetings (2005, Vánoční blahopřání; r. Nico Zingelmann) a Kühe lächeln mit den
Augen (2006, Krávy se smějí očima; r. Johanna Icksová; spol. sc.), Wo ist Fred!? (2006, Kde
je Fred?; r. Anno Saul; spol. sc. - V), trosečnická komedia o dovolené, strávené zcela jinak,
než si představovala skupinka lidí, Türkisch für Anfänger (2012, Turečtina pro začátečníky;
+ režie, spol. prod.), úspěšná komedie o zloději, který kvůli penězům z ukrytého lupu
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nastoupí jako tělocvikář a získá si studenty neortodoxními metodami, Fakjů pane učiteli
(2013, Fack ju Göhte; + režie, spol. prod.) a její pokračování Fack ju Göhte 2 (2015; + režie).
-tbk-
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FALEŠNÍ POLDOVÉ
barevný, akční, kriminální komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital/Datasat,
dlouhý – 105 min.
Původní název: Let’s Be Cops. Země původu: USA. Výrobce: Luke Greenfield / Kinberg
Genre. Ve spolupráci s TSG Entertainment. Pro Twentieth Century Fox. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 30.10.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: anglicky, španělsky (české titulky). –
Když si velký kluci hrají na policajty a na zloděje…
AUTOŘI: Scénář: Luke Greenfield, Nicholas Thomas. Režie: Luke Greenfield. Kamera: Daryn
Okada. Hudba: Christophe Beck, Jake Monaco. Hudební supervize: John Houlihan. Různé
skladby a písně. Výprava: William Arnold. Kostýmy: Debra McGuireová. Střih: Jonathan
Schwartz, Bill Pankow. Zvuk: Jonathan Gaynor. Koordinátor kaskadérů: Steven Ritzi.
Výkonní producenti: Nicholas Thomas, Aditya Sood, Jeremiah Samuels. Producenti: Simon
Kinberg, Luke Greenfield. České titulky: neuvedeny.
HERCI: Jake Johnson (Ryan), Damon Wayans Jr. (Justin), Rob Riggle (Segars), Nina Dobrevová
(Josie), James D’Arcy (Mossi), Keegan-Michael Key (Pupa), Andy Garcia (Brolin), Luke
Greenfield (policejní technik), Bill Pankow (policejní kapitán).
Po romantickém snímku Tvůj snoubenec, můj milenec (2011, Something Borrowed) natočil
režisér a scenárista Luke Greenfield kriminální komedii Falešní poldové. - Kamarádi Ryan a
Justin přijeli z rodného Ohia do Los Angeles s nadějí, že se zde prosadí a zbohatnou.
Lehkomyslný a momentálně nezaměstnaný Ryan jako herec, ustrašený Justin jako autor
počítačových her. Oběma je již přes třicet a ani jednomu se nedaří. Arogantního šéfa
Justinova hra o policistech nezaujme, zato Ryana nadchnou vypůjčené uniformy, jež má
Justin doma, a přemluví kamaráda, aby v nich vyrazili na párty. Vzápětí oba zjistí, že vzbuzují
respekt a přitahují druhé pohlaví. Když Ryan později přikoupí policejní vůz, začnou se vydávat
za strážce zákona. Jenže se připletou ke kšeftům mafiána Mossiho. Ryan je rozhodnutý
dostat zločince za mříže. Justin se bojí, ale jako obvykle se nechá přemluvit. Když vypátrají, že
Mossi je ve spojení se zkorumpovaným detektivem Brolinem, začne jim jít o život. S pomocí
policejní jednotky se podaří zločince dopadnout. Justin získá sebevědomí a prosadí svou hru,
zatímco Ryan se stane skutečným policistou. - Sotva průměrná komedie je úporně upovídaná
a oba protagonisté se chovají dětinsky a přitrouble.
-katLUKE GREENFIELD (nar. 5.2.1972, Manhasset, Long Island, stát New York) vyrůstal v
connecticutském Westportu a už jako školák natáčel amatérské filmy. Absolvoval filmovou
fakultu Jihokalifornské univerzity (USC; 1994), kde zaujal jedním ze svých školních snímků
Alive & Kicking. Po absolutoriu marně hledal práci v hudebním průmyslu a pak natočil
krátkou komedii Pravý hák, která se po úspěšném uvedení na několika festivalech stala
jeho vstupenkou do Hollywoodu, kam jej angažovala společnost Revolution Studios.
Uplatnil se převážně v komediálním žánru. Pracuje i v televizi, kde kromě tří neprodaných
pilotů režíroval epizody sitcomů Aliens in America (2007, Mimoni v Americe – TV) a The
Neighbors (2012, Sousedi). Má vlastní výrobní společnost WideAwake. – Filmografie:
(režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. o muži, jenž objeví svérázný způsob seznamování s
opačným pohlavím, The Right Hook (2000, Pravý hák; + spol. sc.), buranská komedie o
věčném smolaři Zvíře (2001, The Animal) s Robem Schneiderem, romantická studentská
komedie Sexbomba od vedle (2004, The Girl Next Door) s Emilem Hirschem a Elishou
Cuthbertovou, neprodané komediální piloty Housebroken (TV-2006, Zkrocený muž; + spol.
prod.), 52 Fights (TV-2006, 52 hádek) a The Law (TV-2009, Zákon), romantická komedie
podle bestselleru Emily Giffinové o dvou přítelkyních, jež milují stejného muže, Tvůj
snoubenec, můj milenec (2011, Something Borrowed) s Ginnifer Goodwinovou a Kate
Hudsonovou, kriminální komedie Falešní poldové (2014, Let’s Be Cops; + spol. sc., spol.
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prod., herec); (podíl na produkci) veselohra o dvou výtržnících, odsouzených k veřejně
prospěšným pracím, Role Models (2008, Velcí bratři; r. David Wain – V).
-mim-
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FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ
barevný, policejní komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 83
min.
Původní název: Wrong Cops. Země původu: Francie, USA, Rusko. Výrobce: Realitism Films.
Koprodukce: CTB Film Company. Ve spolupráci s Realitism Group / Boite Noir / Rubber Films
/ Timwe / Arte / Cofinova 7. Rok výroby: 2013. Premiéra: 18.9.2014. Monopol: Artcam.
Mluveno: anglicky (české titulky). – Perverzní komedie od Mr. Oizo.
AUTOŘI: Scénář: Quentin Dupieux. Režie: Quentin Dupieux. Kamera: Quentin Dupieux.
Hudba: Mr. Oizo [Quentin Dupieux]. Různé skladby a písně. Výprava: Joan Le Boruová. Kurt
Loyens. Kostýmy: Jamie Redwoodová. Střih: Quentin Dupieux. Zvuk: (design) François
Blaignan; Zsolt Magyar. Výkonní producenti: Sindika Dokolo, George Goldman. Producenti:
Gregory Bernard, Josef Lieck, Diane Jassemová. Koproducenti: Sergei Selyanov, Daniel
Goroshko. České titulky: Antonín Tesař.
HERCI: Mark Burnham (strážník Duke), Eric Judor (strážník Rough), Steve Little (strážník
Sunshine), Marilyn Manson (David Dolores Frank), Eric Wareheim (strážník de Luca), Grace
Zabriskieová (Donna), Arden Myrinová (strážník Shirley Holmesová), Eric Roberts (Bob), Ray
Wise (kapitán Andy), Steve Howey (Sandy), Daniel Quinn (soused).
Nesouvislý, epizodicky strukturovaný příběh kriminální komedie Quentina Dupieuxe
(známého pod pseudonymem Mr. Oizo) Fízlové, hajzlové se točí kolem omylem postřeleného
muže a problému, co dělat se (skoro)mrtvolou. Strážci zákona tu nejsou ti, kdo jdou
příkladem. Naopak. Strážník Duke obchoduje s heroinem, který zákazníkům předává v
krysách, a všem vnucuje svůj hudební vkus. Strážník de Luca s pistolí v ruce nutí ženy, aby mu
ukázaly prsa, a policista Rough by rád prorazil na hudební scéně, ale chybí mu talent.
Podivnost není výsadou pouze mužů; policistka Shirley vydírá kolegu Sunshinea a nemá
problém využít k tomu svého synka. Bizarně vyznívající momenty, nedotažené gagy na
hranici trapnosti a další podivnosti jsou režijním záměrem Dupieuxe, jež ovšem ne vždy
musejí nalézt diváckou odezvu. Kromě běžných biografů je snímek nabízen i v alternativním
projektu společnosti Artcam, nazvaném Děláme kino.
-vazaQUENTIN DUPIEUX (nar. 14.4.1974, Paříž) je francouzský režisér, scenárista, kameraman,
střihač a skladatel, tedy výhradní autor většiny svých snímků. Pod pseudonymem Mr. Oizo
se proslavil jako tvůrce elektronické hudby. Natočil šest reklamních spotů se žlutou
plyšovou loutkou Flat Ericem pro firmu Levi’s, jež se staly hitem a umožnily mu financovat
celovečerní hranou tvorbu, vyznačující se specifickým humorem (situace a postavy v jeho
titulech jsou často popisovány jako absurdní, trapné, šílené a podivné). – Filmografie:
(scénář, režie, kamera, hudba, střih, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Nonfilm (2001) a
Wrong Cops: Chapter 1 (2012), debutová celovečerní sci-fi komedie o návratu z
psychiatrické léčebny Steak (2007), hororová komedie o vraždící pneumatice Rubber
(2010), ztřeštěná komedie o hledání ztraceného psího miláčka Wrong (2012), policejní
komedie Fízlové, hajzlové (Wrong Cops, 2013), surreálně laděný příběh tří postav Réalité
(2014).
-vaza-
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FRANK
barevný, hořká komedie, hudební, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, DVD-K, Dolby Digital,
dlouhý – 95 min.
Původní název: Frank. Země původu: Irsko, Velká Británie. Výrobce: Element Pictures /
Runaway Fridge Films. Ve spolupráci se Sandia Media. Pro Film4 / BFI / Protagonist Pictures /
Irish Film Board. Rok výroby: 2013. Premiéra: 6.11.2014. Monopol: AČFK (do 30.5.2024).
Mluveno: anglicky, francouzsky, německy (české titulky). – Nejvýraznější role Michaela
Fassbendera.
AUTOŘI: Námět: Jon Ronson – novinový článek Oh Blimey! (The Guardian, 31.5.2006).
Scénář: Jon Ronson, Peter Straughan. Režie: Lenny Abrahamson. Kamera: James Mather.
Hudba: Stephen Rennicks. Různé skladby a písně. Výprava: Richard Bullock. Kostýmy: Suzie
Harmanová. Střih: Nathan Nugent. Zvuk: (design) Steve Fanagan; Niall O’Sullivan. Vizuální
efekty: (supervize) Ed Bruce; Screen Scene VFX. Koordinátor kaskadérů: Donal O’Farrell.
Výkonní producenti: Tessa Rossová, Katherine Butlerová, Andrew Lowe, Nigel Williams,
Peter Touche. Producenti: Ed Guiney, David Barron, Stevie Lee. České titulky: Petr Palouš
(Linguafilm).
HERCI: Domhnall Gleeson (Jon), Maggie Gyllenhaalová (Clara), Scoot McNairy (Don), Michael
Fassbender (Frank), François Civil (Baraque), Carla Azarová (Nana), Tess Harperová, Bruce
McIntosh (Frankovi rodiče), Hayley Derryberryová (Simone), Lauren Pooleová (Alice).
CENY: Ceny Britského nezávislého filmu: nejlepší scénář (Jon Ronson, Peter Straughan),
nejlepší technický počin (Stephen Rennicks).
Koprodukční hořká komedie Frank irského režiséra Lennyho Abrahamsona je věnována
komikovi a hudebníku Chrisi Sieveyovi (1955–2010). Ten na přelomu 70. a 80. let vystupoval
jako zpěvák Frank Sidebottom s obří kulatou hlavou z papírmaše s namalovanýma
vykulenýma očima a ulíznutými vlasy (podobnou má téměř po celý film nasazenou
představitel Franka Michael Fassbender). Autor námětu a spoluscenárista, novinář Jon
Ronson (ve filmu ztvárněný Domhnallem Gleesonem), s ním nějakou dobu vystupoval v jeho
kapele Oh Blimey Big Band. – Teenager Jon žije na maloměstě a je mylně přesvědčený o
svém hudebním talentu. Osudnou náhodou se stane klávesistou a později producentem
svérázné experimentální popové skupiny s nevyslovitelným názvem The Soronprfbs, s níž
odjede na osamělou chatu do Irska natáčet album. Duší nekonvenční kapely je záhadný,
citově labilní hudebník Frank, skrytý pod obří papírovou hlavou, kterou nikdy nesundává, a
nedůtklivá hudebnice Clara. Sestavu doplňuje podivínský manažer, bývalý klávesista skupiny
se sebevražednými sklony Don, bubenice Nana a francouzský baskytarista Baraque. Kromě
Franka a Dona dávají všichni Jonovi s brutální upřímností najevo nevraživost a pohrdání.
Mladík, podléhající stále více kouzlu Frankovy záhadné osobnosti, získá bez vědomí ostatních
skupině proslulost na sociálních sítích, takže dostanou pozvání do Austinu na festival South
by Southwest. K Jonově překvapení nikdo není nadšen. V Austinu mezi ním a Clarou dojde ke
konfliktu a skupina se rozpadne. Jon zůstane s Frankem, ale ten po nepodařeném vystoupení
zmizí. Na ulici po něm zbyde jen rozbitá papírová hlava. Mladík pochopí, co způsobil. Podaří
se mu aspoň trochu napravit spáchanou škodu, když Franka (bez masky) vypátrá u jeho
rodičů, odvede ho na zkoušku jeho bývalé kapely a zmizí… – Nápaditý a hravý snímek s
bizarními a podivínskými hrdiny má kromě humorných scén i dojemné, absurdní nebo
cyničtější momenty. Hudba, která tu zazní, byla nahrána živě; kdyby se museli herci spoléhat
na playback, neměli by podle režiséra svobodu improvizace. Zatímco Jon prahne po slávě a
uznání, duševně narušený, plachý a talentovaný Frank si užívá hlavně proces tvorby a má
potřebu zůstat v anonymitě („nechat svoji hlavu v hlavě“). – Český distributor ve spolupráci s
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nadačním fondem PRiorita připravil též speciální dabovanou verzi s audiopopisem, určenou
nevidomému publiku.
LENNY ABRAHAMSON (vl. jm. Leonard Abrahamson, nar. 30.11.1966, Dublin) po
počátečních studiích fyziky absolvoval katedru filozofie na dublinské Trinity College (TCD;
1991). Získal stipendium k postgraduálnímu studiu na Stanfordově univerzitě v Kalifornii,
ale raději se vrátil do Irska, aby rozvíjel svou zálibu ve filmu. Díky oceněnému 16mm
snímku 3 Joeové se uplatnil jako režisér reklamních spotů (např. Carlsberg, Guinness,
MasterCard, Playstation, Wrigley) a ve spolupráci se scenáristou Markem O’Halloranem a
producentem Edem Guineym také jako úspěšný tvůrce celovečerních filmů. Kromě ocenění
na menších evropských festivalech získal třikrát výroční cenu IFTA za filmovou režii (Adam
a Paul, Garáž, Co udělal Richard) a jednou za televizní režii (Blahobyt). Za své poslední
dokončené dílo Frank byl jako režisér nominován na Britskou nezávislou filmovou cenu. –
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. 3 Joes (1991, 3 Joeové; + nám.), příběh
jednoho dne v životě dvou narkomanů Adam & Paul (2004, Adam a Paul – TV),
tragikomický příběh pumpaře na irském venkově Garage (2007, Garáž), čtyři samostatné
příběhy jediného dne, Stacey o sedmnáctileté matce, Gavin o čtrnáctiletém chlapci
postiženém koktáním, Georgie o nezaměstnaném alkoholikovi a Pala o nigerijském
přistěhovalci, odvysílané v rámci minisérie Prosperity (TV-2007, Blahobyt), psychologické
drama teenagera What Richard Did (2012, Co udělal Richard), tragikomedie o
excentrických muzikantech Frank (2014, Frank; + spol. písně), adaptace románu Emmy
Donoghueové o chlapci vystaveném extrémním podmínkám Room (2015, Pokoj).
mim-
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FREE RANGE / BALADA O PŘIJETÍ SVĚTA
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý – 104
min.
Původní název: Ballaad maailma heakskiitmisest. Země původu: Estonsko. Výrobce:
Homeless Bob Production. Rok výroby: 2013. Premiéra: 6.10.2014. Monopol: Film Europe.
Mluveno: estonsky (české titulky). – Od režiséra filmů „Podzimní tance“ a „Pokušení sv.
Toníka“.
AUTOŘI: Scénář: Veiko Õunpuu, Robert Kurvitz. Režie: Veiko Õunpuu. Kamera: Mart Taniel.
Hudba: různé skladby a písně. Výprava: Jaagup Roomet. Kostýmy: Jaanus Vahtra. Střih: Liis
Nimiková. Zvuk: (design) Janne Laine, Ivo Felt. Producentka: Katrin Kissaová. České titulky:
Veronika Sysalová (Filmprint Digital).
HERCI: Lauri Lagle (Fred), Jaanika Arumová (Susanna), Laura Petersonová (vlastizrádkyně),
Peeter Volkonski (Fredův otec), Roman Baskin (Susannin otec), Rita Raaveová (Susannina
matka), Meelis Rämmeld (vedoucí skladu).
Psychologický snímek Veika Õunpuua s názvem Free Range / Balada o přijetí světa byl za
Estonsko nominován na oscarové klání v kategorii cizojazyčných filmů. Anglická součást
názvu by se dala přeložit jako „meze volnosti“ a odpovídá hlavnímu motivu: hledání
rovnováhy mezi společenskou odpovědností a uměleckou nezávislostí. Současně ovšem free
range v užším významu označuje „volný výběh“, tedy způsob domestikace kura domácího.
Scenárista a režisér Veiko Õunpuu svým třetím celovečerním filmem navazuje na předešlá
dramata, vyznačující se existenciální hloubkou i kousavou komikou severského střihu. –
Svobodomyslný novinář Fred je po nemravné kritice Malickova snímku Strom života šéfem
propuštěn. Opije se s přáteli (studenty, umělci a intelektuály). Šéfredaktor je naneštěstí
otcem Fredovy přítelkyně Susanne, která milenci sdělí, že čeká dítě. Fred se kvůli tomu opět
„zruší“ při večírku. Probere se na lesní samotě u otce, po němž zdědil básnický talent a jistou
rozervanost. Ten synovi řekne, že jej sháněla „vlastizrádkyně“; Fredova bývalá známost,
která mu utekla s bohatým Němcem. Propuštěný novinář s ní podstoupí další z nekonečných
mejdanů, pomiluje s ní, ale odmítne dát se znovu dohromady. Usmíří se se Susanne. Jdou na
večeři k jejím movitým rodičům. Otec je pro blaho dcery ochoten vydat Fredův román
nalezený v redakci, ale nakonec se nedohodnou. Muž se rozhodne zůstat nezávislý, najít si
manuální práci a stát se zodpovědným rodičem. – Fred pracuje jako skladník; po
nedisciplinované jízdě s „ještěrkou“ skončí jako vrátný, což ho ubíjí, a proto odejde. Po
domácí hádce se zase opije, ukradne a pak vrátí autobus. Susanne chce jít na potrat. Fred jí v
tom zabrání a udobří si ji. Obraz přímořských rozvalin, v nichž pár hledí s nadějným úsměvem
do budoucnosti, střídá úmyslně kýčovitý výjev bílých koní zalitých sluncem. – Snímek,
natočený na „zrnitý“ 16mm film, je zjevně inspirován americkými „rebelskými“ filmy z 50. let,
francouzskou novou vlnou i odkazem Bertolda Brechta, z nějž přejímá druhou část názvu
Balada o přijetí světa. Přitom nepůsobí jako postmoderní slepenec, ale jako vyzrálý autorský
film, určený hlavně pro festivalovou a artovou distribuci (byl např. uveden v sekci Jiný pohled
na MFF v Karlových Varech 2014). –xb-
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GALAPÁGY 3D: ZÁZRAKY PŘÍRODY
barevný, přírodopisný, dokument, přístupný, 1:1,78, IMAX, Dolby Digital/IMAX 6-Track,
středometrážní – 40 min.
Původní název: Galapagos: Natureʹs Wonderland. Země původu: Velká Británie. Výrobce:
Colossus Productions. Ve spolupráci se Sky 3D. Pro nWave Pictures. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 29.5.2014. Monopol: IMAX. Mluveno: česky (dabováno). - Objevte pozemský ráj
na Zemi.
AUTOŘI: Režie: Martin Williams. Kamera: Simon De Glanville, Paul Williams. Hudba: Elik
Alvarez, Joel Douek, Freddy Sheinfeld. Dodatečná hudba: Felix Erskine. Střih: Peter Miller.
Producenti: Michael Davis, Anthony Geffen, Sias Wilson. Český překlad: Vojtěch Kostiha.
Režie českého znění: Petra Jindrová. Spíkr: Luboš Ondráček; (v původní verzi) David
Attenborough.
Popularizační středometrážní dokument britského televizního dokumentaristy Martina
Williamse Galapágy 3D: Zázraky přírody se zabývá fascinující evolucí fauny a flóry na
sopečném rovníkovém soustroví v Pacifiku. - Tvůrci simulují vznik ostrovů, přibližují
nejnovější poznatky o vývoji zdejších roztodivných suchozemských a podmořských živočichů
a zblízka pozorují endemity, jež jsou v tomto doposud izolovaném teritoriu nejobdivovanější:
dlouhověké želvy sloní, galapážské tučňáky, černé mořské leguány, pod vodou „létající“
kormorány se zakrslými křídly, volavky, tereje modronohé, při páření dlouhé hodiny tančící
albatrosy, různé žraloky, mnohadruhovou kolonii pavouků nebo kraby světlonohé. Jednotlivé
ostrovy se od sebe významně liší biotopem. Byly ovlivněny přírodními systémy z oblastí
vzdálených tisíce kilometrů, odkud vzdušné a mořské proudy zanesly nová „semínka“ života
a absorbovaly tvory, kteří se přizpůsobili místním podmínkám i díky absenci predátorů.
Jedinečná přírodní rezervace uchvátila kdysi Charlese Darwina a nadále přitahuje laiky i
odborníky, kteří zde stále objevují nové formy živočichů a rostlin. - V české distribuci byly již
uvedeny obdobné dokumenty Galapagos (1962, Galapagos – Landung in Eden; r. Heinz
Sielmann) a Galapágy (3D) (1999, Galapagos: The Enchanted Voyage; r. Al Giddings, David
Clark).
-kk-
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GET ON UP – PŘÍBĚH JAMESE BROWNA
barevný, životopisný, hudební, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat,
dlouhý – 139 min.
Původní název: Get On Up. Země původu: USA. Výrobce: Jagged Films / Brian Grazer. Ve
spoluráci s Wyolah Films. Pro Universal Pictures / Imagine Entertainment. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 13.11.2014. Monopol: CinemArt (do 13.11.2017). Mluveno: anglicky (české
titulky). – Od režiséra Černobílého světa.
AUTOŘI: Námět: Steven Baigelman, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth. Scénář: Jez
Butterworth, John-Henry Butterworth. Režie: Tate Taylor. Kamera: Stephen Goldblatt.
Hudba: Thomas Newman. Hudební supervize: Budd Carr, Margaret Yenová. Hudební
výkonný producent: Mick Jagger. Různé skladby a písně. Výprava: Mark Ricker. Kostýmy:
Sharen Davisová. Střih: Michael McCusker. Zvuk: (design) Jason King, Robert L. Sephton;
Steve Morrow. Choreografie: Aakomon Jones. Vizuální efekty: (supervize) Aaron Weintraub;
Mr. X, Technicolor VFX. Koordinátor kaskadérů: Lex D. Geddings. Výkonní producenti: Peter
Afterman, Trish Hoffmanová, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, John Norris, Anna
Culpová. Producenti: Brian Grazer, Mick Jagger, Victoria Pearmanová, Erica Hugginsová, Tate
Taylor. České titulky: Jiří Šteffl (Filmprint Digital).
HERCI: Chadwick Boseman (James Brown), Nelsan Ellis (Bobby Byrd), Dan Aykroyd (Ben
Bard), Viola Davisová (Susie Brownová), Lennie James (Joe Brown), Fred Melamed (Syd
Nathan), Craig Robinson (Maceo Parker), Jill Scottová (DeeDee Brownová), Octavia
Spencerová (teta Honey), Jacinte Blankenshipová (Velma Brownová), Aunjanue Ellisová
(Vicki), Brandon Smith (Little Richard), John Benjamin Hickey (Richard), Allison Janneyová
(Kathy).
Afroamerický zpěvák a skladatel James Brown (1933-2006) si vždycky dělal, co chtěl, a choval
se, jak chtěl, servítky si nikdy nebral, sebevědomí a zdravého „selského“ rozumu měl na
rozdávání. Mohl si to dovolit – získal proslulost a bohatství, měl zásadní vliv na vývoj soulové
a funkové hudby, jeho muzika se stala součástí hip-hopového jazyka a už za svého života byl
legendou. Biografický snímek režiséra Tatea Taylora Get On Up – Příběh Jamese Browna
(originální název, vycházející z jeho známé písně, lze přeložit jako Zvedni se) mozaikovitě, s
použitím archivních záběrů a s flashbacky přibližuje Brownův život od nuzného dětství v Jižní
Karolíně, kde ho postupně opustili oba rodiče, přes pobyt u tety Honey, majitelky veřejného
domu, jež v chlapci vzbudila pocit výjimečnosti, až k uvěznění za krádež obleku, díky němuž
poznal při koncertu ve věznici hudebníka Bobbyho Byrda. Soucitný vrstevník se za
sedmnáctiletého mladíka zaručil, přijal ho do rodiny i do své gospelové skupiny The Famous
Flame a uvedl ho do hudebního světa. James se stal brzy frontmanem kapely. Následovalo
seznámení s Little Richardem, první úspěchy, hraní po klubech, vystoupení za války ve
Vietnamu, vstup do světa showbyznysu, zavraždění Martina Luthera Kinga... S narůstající
proslulostí rostou kromě bohatství a Jamesových nejrůznějších podnikatelských aktivit i jeho
těžko snesitelné manýry ve styku se ženami nebo se spoluhráči, ústící v rozchod s kapelou a v
jeho osamění. S přicházející zralostí však dojde na smíření. – Ve filmu zazní originální
Brownův zpěv; herci a hudebníci se snaží o věrné napodobení originálu, Chadwick Boseman
(nar. 1982), který představuje Jamese Browna od 16 do 60 let, s maximálním nasazením
kopíruje jeho pěvecký a taneční styl i způsob řeči. – Snímek nijak nevybočuje z řady
obdobných životopisných titulů. – James Brown koncertoval v Praze v září 2004 a v listopadu
2006 (necelé dva měsíce před svou smrtí). –katTATE TAYLOR (nar. 3.6.1969, Jackson, Mississippi) byl vychován svobodnou matkou a její
afroamerickou hospodyní. Vystudoval obchodní administrativu na Mississippské univerzitě
v Oxfordu (1991) a odešel do New Yorku. Nespokojen s úřednickou kariérou, začal
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pracovat jako asistent produkce v televizi a ve filmu. Dostával také drobné role, zejména v
krátkých snímcích a TV seriálech, např. Charmed (Čarodějky – TV), Six Feet Under
(Odpočívej v pokoji – TV), The Drew Carey Show (Kancelářská krysa – TV), A.U.S.A., Queer
as Folk (Divní lidé), Sordid Lives: The Series (Život k ničemu). K režii se dostal díky
půlhodinové autorské komedii Kuřecí párty, v níž vedle něho účinkovaly i jeho přítelkyně
Octavia Spencerová, Allison Janneyová a Melissa McCarthyová a jež získala ocenění na
několika menších festivalech. Prosadil se adaptací částečně autobiografického románu
Černobílý svět, který napsala jeho kamarádka z dětství Kathryn Stockettová a který měl
velký ohlas nejen u kritiky a odborné veřejnosti (mj. nominace na Ceny WGA a BAFTA za
adaptovaný scénář), ale také u divácké obce. Taylor neskrývá svou homosexuální orientaci
a žije na historické plantáži Wyolah v mississippském Church Hillu. – Filmografie: (neúplná;
herec, není-li uvedeno jinak) Romy and Michele’s High School Reunion (1997, Romy a
Michele; r. David Mirkin – V), kr. f. Auto Motives (2000; r. Lorraine Braccoová; + spol.
prod.), zařazený do kompilace Love & Distrust (Láska a nedůvěra – TV), The Journeyman
(2001, Padre; r. James Crowley – V), Planeta opic (2001, Planet of the Apes; r. Tim Burton),
Jsem agent (2002, I Spy; r. Betty Thomasová), Breakin’ All the Rules (2004, Překročit
všechna pravidla; r. Daniel Taplitz – V), Wannabe (2005, Snaživec; r. Richard Keith),
Winter’s Bone (2010, Do morku kosti; r. Debra Graniková – TV); (režie, není-li uvedeno
jinak) kr. f. Chicken Party (2003, Kuřecí párty; + sc., spol. prod., herec), černá komedie o
ženských problémech s nadváhou Pretty Ugly People (2008, Hezky oškliví lidé; + sc., spol.
prod., herec) s Missy Pyleovou, Melissou McCarthyovou a Octavií Spencerovou, působivý
příběh z 60. let o začínající spisovatelce, jež se rozhodne napsat knihu o zakořeněném
rasismu ve vztazích zámožných jižanských paniček a jejich barevných služebných, Černobílý
svět (2011, The Help; + sc., spol. prod.) s vynikajícími výkony Emmy Stoneové, Violy
Davisové, Bryce Dallas Howardové, Octavie Spencerové a Jessicy Chastainové, životopis
slavného soulového umělce Get On Up – Příběh Jamese Browna (2014, Get On Up; + spol.
prod.) s Chadwickem Bozemanem. -mim-
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GODZILLA
barevný, akční, sci-fi, horor, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 3-D, IMAX, Dolby 5.1 (Dolby
Digital/Datasat), dlouhý – 123 min.
Původní název: Godzilla. Země původu: USA. Výrobce: Legendary Pictures. Pro Warner Bros.
/ Legendary Pictures. Rok výroby: 2014. Premiéra: 15.5.2014. Monopol: Warner Bros ČR.
Mluveno: anglicky, japonsky (české titulky).
AUTOŘI: Námět: David Callaham. Scénář: Max Borenstein. Režie: Gareth Edwards. II. režie:
EJ Foerster Kamera: Seamus McGarvey. II. kamera: Roger Vernon. Hudba: Alexandre
Desplat. Hudební supervize: Dave Jordan. Různé skladby a písně. Výprava: Owen Paterson.
Kostýmy: Sharen Davisová. Střih: Bob Ducsay. Zvuk: (design) Erik Aadahl, Ethan Van Der Ryn;
Michael McGee. Design bytostí: Legacy Effects, Steambot Studios. Vizuální efekty:
(supervize) Jim Rygiel; MPC, Double Negative, Pixel Pirates, Scanline VFX, Hammerhead
Productions, Pixel Playground. Zvláštní efekty: (koordinátor) Joel Whist. Poradce
performance capture: Andy Serkis; Imaginarium Studios. Stereografie: Graham D. Clark.
Koordinátoři kaskadérů: John Stoneham, Jake Mervine. Výkonní producenti: Patricia
Whitcherová, Alex Garcia, Yoshimitsu Banno, Kenji Okuhira. Producenti: Thomas Tull, Jon
Jashni, Mary Parentová, Brian Rogers. Koproducent: Bob Ducsay. České titulky: Petr Štádler
(SDI media).
HERCI: Aaron Taylor-Johnson (Ford Brody), CJ Adams (malý Ford), Ken Watanabe (dr.
Serizawa), Bryan Cranston (John Brody), Elizabeth Olsenová (Elle Brodyová), Carson Bolde
(Sam Brody), Sally Hawkinsová (dr. Vivienne Grahamová), Juliette Binocheová (Sandra
Brodyová), David Strathairn (admirál Stenz), Richard T. Jones (kapitán Hampton), Victor
Rasuk (seržant Morales).
Dávný obří veleještěr Godzilla se poprvé vynořil z mořské hlubiny v japonském černobílém
snímku Probuzená zkáza (1954, Gojira; r. Ishiro Honda). V české distribuci se ještě objevil v
roce 1971 v Útoku z neznáma (1966, Kaiju daisenso; r. Inoshiro Honda) a v americké verzi
Godzilla (1998, Godzilla; r. Roland Emmerich). Ve světě se Godzilla (správně japonsky
Godžira) stala fenoménem, následovaným dalšími monstry. Snímků s ní samotnou vzniklo v
Japonsku v letech 1954-1995 přes dvacet. Zatím poslední verzi Godzilly natočil Gareth
Edwards. Kromě titulní obří příšery se tu objevují dvě zkázonosná monstra, MUTO I a MUTO
II, která se živí jadernou energií a chystají se k páření v oblasti San Francisca, kam se blíží i
jejich nepřítel Godzilla. Monstra byla probuzena atomovými pokusy a zkázou japonské
atomové elektrárny, v níž pracovali i rodiče vojáka Forda Brodyho. Ten se zapojí do
armádních akcí, jež mají příšery zlikvidovat, navzdory názorům vědce Serizawy, věřícímu v
sílu přírodních zákonů. - Město se stane dějištěm souboje tří monster, v nichž nakonec
MUTO zahynou a Godzilla se vrátí do hlubin. Ford se setká se svou rodinou. – Ambiciózní
spektákl je postavený hlavně na digitálních vizuálních efektech, jež jsou kombinovány s
jednoduchým melodramatickým příběhem a provázeny morálním a ekologickým
ponaučením. Film je věnován producentovi titulů s Godzillou, Tomoyukimu Tanakovi (1910–
1997). –katGARETH EDWARDS (nar. 1.6.1975, Nuneaton, Warwickshire) je velšského původu a
vystudoval film na Univerzitě kreativních umění (UCA; 1996) v hrabství Surrey. Založil
vlastní společnost na výrobu vizuálních efektů The Monkey Experiment a podílel se na
digitálních tricích řady TV pořadů, mj. na dokumentárních sériích Seven Wonders of the
Industrial World (2003, Sedm divů technické civilizace – TV) a Space Race (2005, Závody v
dobývání vesmíru – TV). Za efekty k dokumentární rekonstrukci Hirošima dostal Cenu
BAFTA a za epizodu Supertornádo z cyklu Zničující katastrofy byl v této kategorii
nominován na Cenu Emmy. V roce 2008 vyhrál s filmem Hromadná výroba soutěž TV
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stanice Sci-Fi Channel, jejíž příspěvky musely být vyrobeny do 48 hodin. Okamžitě upoutal
pozornost nízkorozpočtovým thrillerem o boji s mimozemskou invazí Zakázaná zóna (mj.
Cena za zvláštní efekty na Katalánském MFF v Sitges, Cena za režii na MF fantastického
filmu v jihokorejském Pučchonu, Britská nezávislá filmová cena za režii a za zvláštní efekty,
Cena londýnských filmových kritiků a nominace na Cenu BAFTA pro začínajícího britského
filmaře), na jehož základě dostal pozvání do Hollywoodu, kde natočil novou verzi Godzilly.
– Filmografie: (dokumenty; digitální efekty) Dive to Bermuda Triangle (TV-2004,
Bermudský trojúhelník; r. Karen Kellyová, Nigel Paterson – TV), Hiroshima (TV-2005,
Hirošima; r. Paul Wilmshurst – TV), UFO’s: The Secret Evidence (TV-2005, Tajné důkazy o
existenci UFO; r. Alex Hearle), In the Shadow of the Moon (2007, Ve stínu Měsíce; r. David
Sington – TV); (režie, není-li uvedeno jinak) střm. f. End Day (TV-2005, Den konce světa; +
sc., zvl. efekty – TV), epizody Solar Storm (Sluneční bouře; + zvl. efekty) a Super Tornado
(Supertornádo; + zvl. efekty) z dok. série Perfect Disaster (2006, Zničující katastrofy – TV),
epizoda Attila the Hun (Attila) z dok. série Heroes and Villains (2008, Válečníci – TV), kr. f.
Factory Farmed (2008, Hromadná výroba; + sc., kam., střih), Monsters (2010, Zakázaná
zóna; + sc., kam., výprava, zvl. efekty), Godzilla (2014, Godzilla). -mim-
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GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
barevný, životopisný, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 103 min.
Původní název: Grace of Monaco. Země původu: USA, Francie, Itálie, Belgie. Výrobce: YRF
Entertainment / Stone Angels. Koprodukce: TF1 Films Production / Gaumont / Lucky Red /
Od Shots / Ufilm. Ve spolupráci se Silver Reel / Ufund. S účastí: Wallonia / Wallimage / Canal
Plus / TF1. Rok výroby: 2014. Premiéra: 12.6.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno:
anglicky, francouzsky (české titulky). – Životní role hollywoodské hvězdy. Od režiséra filmu
Edith Piaf.
AUTOŘI: Scénář: Arash Amel. Režie: Olivier Dahan. Kamera: Eric Gautier. Hudba:
Christopher Gunning. Různé skladby a písně. Výprava: Dan Weil. Kostýmy: Gigi Lepageová.
Střih: Olivier Gajan. Zvuk: Laurent Zeilig, Jean-Paul Hurier. Vizuální efekty: (supervize) Alain
Carsoux. Koordinátor kaskadérů: Julien Piguet. Výkonní producenti: Claudia Blumhuberová,
Jérémy Burdek, Uta Fredebeilová, Irene Gallová, Bill Johnson, Nadia Khamlichiová, Jonathan
Reiman, Jim Seibel, Bastien Sirodot, Bruno Wu. Producenti: Pierre-Ange Le Pogam, Uday
Chopra, Arash Amel. Koproducenti: Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti, Adrian Politowski,
Gilles Waterkeyn. České titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital).
HERCI: Nicole Kidmanová (Grace Kellyová), Tim Roth (Rainier III.), Frank Langella (Tucker),
Paz Vegaová (Maria Callasová), Parker Poseyová (Madge), Milo Ventimiglia (Rupert Allan),
Derek Jacobi (hrabě Fernando D’Aillieres), Robert Lindsay (Aristotle Onassis), Geraldine
Somervilleová (princezna Antoinetta), Nicholas Farrell (Jean-Charles Rey), André Penvern
(Charles de Gaulle), Roger Ashton Griffiths (Alfred Hitchcock), Yves Jacques (Delavenne),
Olivier Rabourdin (Emile Pelletier), Flora Nicholsonová (Phyllis Blumová), Jeanne Balibarová
(hraběnka Baciocchiová), Jean Dell.
Režisér Olivier Dahan natočil po snímku Edith Piaf (2007, Edith Piaf) další životopisný příběh,
tentokrát věnovaný americké herečce Grace Kellyové (1929–1982), která se v roce 1956
provdala za monackého knížete Rainiera III. (1923–2005). Snímek Grace, kněžna monacká je
uvedený konstatováním, že jde o “fiktivní vylíčení skutečných událostí”, a knížecí rodina se
od něj distancovala s tím, že zesnulou kněžnu idealizuje a je historicky nepřesný. Po krátkém
úvodu, přibližujícím konec Graceiny herecké dráhy a velkolepou svatbu, se tvůrci zaměřili na
krátký výsek let 1961-62. Knížecí pár má (zatím) dvě děti, Alberta a Caroline. Grace se jako
svobodomyslná Američanka cítí svázána tradicemi a konvencemi; role pasivní manželky
aristokrata, věnující se dětem a dobročinnosti, jí příliš nevyhovuje. Rainier má starosti:
Francie hrozí Monaku blokádou kvůli výběru daní. - Alfred Hitchcock nabídne bývalé herečce
roli ve filmu Marnie, což ji velmi láká. Dostane svolení od manžela, ale později musí z
politických důvodů odmítnout. Rozhodne se odcizenému knížeti v politické krizi pomoci.
Odhalí záměry Rainierovy sestry, princezny Antoinetty, a jejího manžela, kteří se tajně spikli s
francouzským prezidentem Charlesem de Gaullem. Zorganizuje velký ples Červeného kříže s
účastí světových špiček, včetně de Gaulla a díky důvtipnému projevu přiměje Francii
stáhnout požadavky na monacké knížectví. – Snímek, je postaven především na velkolepé
výpravě a neméně bohatých kostýmech, zároveň se ovšem povážlivě pohybuje na hraně
kýče. Před slavnostním uvedením na zahájení MFF v Cannes 2014 jej novináři na tiskové
projekci přijali se značnou nevolí. -katOLIVIER DAHAN (nar. 26.6.1967, La Ciotat, Bouches-de-Rhône) vystudoval vizuální umění
na Marseilleské umělecké škole (1987-91). Natáčel hudební videoklipy (IAM, Mano Solo,
MC Solaar, Silmarils, Stéphane Eicher, Princesse Erika, Raggasonk, The Cranberries, Noa,
Zucchero aj.) a krátké filmy. V celovečerní hrané tvorbě debutoval TV filmem Bratři, který
byl v prodloužené verzi uveden v sekci Panorama na MFF v Berlíně. Z jeho snímků pro kina
je nejzdařilejší biografie Edith Piaf (nominace na Césara za scénář, režii a nejlepší film,
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nominace na Cenu BAFTA za nejlepší zahraniční film), natočená z velké části u nás a v české
koprodukci. Režíroval také jevištní muzikál Mozart, l’opéra rock (2009-11). – Filmografie
(režie, není-li uvedeno jinak): kr. filmy La petite ville (1988, Malé město), Mansfield pizza
(1989), Pleine lune (1990, Úplněk), Fête foraine (1990, Jarmareční slavnost), La grande ville
(1991, Velké město) a La racaille (1993, Holota), drama předměstské mládeže Frères (TV1994, Bratři; + spol. sc.), kr. f. o dvou prchajících zločincích Les fantômes du samedi soir
(1997, Přízraky sobotní noci; + spol. sc.), příběh teenagerů na scestí Déjà mort (1998,
Předem mrtví; + spol. sc.) s Romainem Durisem a Benoîtem Magimelem, adaptace
pohádky Charlese Perraulta Le petit poucet (2001, Paleček; + spol. sc., spol. píseň – V),
drama prostitutky a její dospívající dcery La vie promise (2002, Cesta; + spol. sc. – V) s
Isabelle Huppertovou, pokračování úspěšného kriminálního thrilleru Purpurové řeky 2:
Andělé Apokalypsy (2004, Les rivières pourpres 2 – Les anges de l’apocalypse) s Jeanem
Renoem a Benoîtem Magimelem, životní příběh slavné šansoniérky Edith Piaf (2007, La
Môme; + spol. sc.) s oscarovým výkonem Marion Cotillardové, drama bývalé zpěvačky
připoutané na invalidní vozík My Own Love Song (2009, Píseň mého srdce; + sc. – V) s
Renee Zellwegerovou, veselohra o bývalých fotbalistech Les seigneurs (2012, Velcí páni; +
spol. sc.), životopis někdejší hollywoodské hvězdy Grace, kněžna monacká (2014, Grace of
Monaco) s Nicole Kidmanovou.
-mim-
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GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
barevný/černobílý, poetický, tragikomedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 1:1,37, 1:1,85, 2-D,
Dolby Digital, dlouhý – 100 min.
Původní název: The Grand Budapest Hotel. Země původu: USA, Velká Británie, SRN.
Výrobce: American Empirical. Ve spolupráci s TSG Entertainment. Pro Fox Searchlight
Pictures. Ve spolupráci s Indian Paintbrush / Studio Babelsberg. Rok výroby: 2014. Premiéra:
13.3.2014. Monopol: CinemArt (do 13.9.2015). Mluveno: anglicky, francouzsky, německy
(české titulky).
AUTOŘI: Námět: Wes Anderson, Hugo Guinness – inspirace texty Stefana Zweiga. Scénář:
Wes Anderson. Režie: Wes Anderson. II. režie: Martin Scali. Kamera: Robert Yeoman.
Zvláštní záběry: Roman Coppola. Hudba: Alexandre Desplat. Hudební supervize: Randall
Poster. Různé skladby a písně. Výprava: Adam Stockhausen. Kostýmy: Milena Canoneroová.
Střih: Barney Pilling. Zvuk: Pawel Wdowczak. Masky, účesy, prostetika: Frances Hannonová.
Vizuální efekty: (supervize) Gabriel Sanchez; Look Effects. Dodatečné vizuální efekty: Space
Monkey, Hydraulx. Zvláštní efekty: (supervize) Uli Nefzer, Gerd Nefzer; Nefzer Babelsberg.
Úvodní titulky: (design) Jeff Kryvicky. Koordinátor kaskadérů: Volkhard Buff. Výkonní
producenti: Molly Cooperová, Charlie Woebcken, Christoph Fisser, Henning Molfenter.
Producenti: Wes Anderson, Scott Rudin, Steven Rales, Jeremy Dawson. Koproducentka: Jane
Frazerová. České titulky: Jana a Jiří Štefflovi.
LOKACE: Zhořelec, Cvikov, zámek Hainewalde, Drážďany.
HERCI: Ralph Fiennes (pan Gustav H.), Tony Revolori (Zero Mustafa), F. Murray Abraham
(pan Mustafa), Mathieu Amalric (pan Serge X.), Adrien Brody (Dmitri), Willem Dafoe
(Jopling), Jeff Goldblum (právník Kovacs), Harvey Keitel (Ludwig), Jude Law (mladý autor), Bill
Murray (pan Ivan), Edward Norton (Henckels), Saoirse Ronanová (Agatha), Jason
Schwartzman (pan Jean), Léa Seydouxová (Clotilde), Tilda Swintonová (madame D.), Tom
Wilkinson (autor), Owen Wilson (pan Chuck), Giselda Volodiová (Sergeova sestra), Larry Pine
(pan Mosher), Bob Balaban (pan Martin), Fisher Stevens (pan Robin).
CENY: MFF v Berlíně 2014: Velká cena poroty Stříbrný medvěd. Cena NYFCC: nejlepší scénář
(Wes Anderson). Ceny LAFCA: nejlepší scénář (Wes Anderson), nejlepší výprava (Adam
Stockhausen). Cena NSFC: nejlepší scénář. Zlatý glóbus: nejlepší komedie/muzikál;
(nominace) nejlepší režie (Wes Anderson), nejlepší herec v komedii/muzikálu (Ralph
Fiennes), nejlepší scénář (Wes Anderson). Oscar: nejlepší původní hudba (Alexandre
Desplat), nejlepší výprava (Adam Stockhausen, Anna Pinnocková), nejlepší kostýmy (Milena
Canoneroová), nejlepší masky a účesy (Frances Hannonová, Mark Coulier); (nominace)
nejlepší film (Wes Anderson, Scott Rudin, Steven Rales, Jeremy Dawson), nejlepší režie (Wes
Anderson), nejlepší původní scénář (Wes Anderson, Hugo Guinness), nejlepší kamera (Robert
Yeoman), nejlepší střih (Barney Pilling). Ceny BAFTA: nejlepší původní scénář (Wes
Anderson, Hugo Guinness), nejlepší původní hudba (Alexandre Desplat), nejlepší výprava
(Adam Stockhausen, Anna Pinnocková), nejlepší kostýmy (Milena Canoneroová), nejlepší
masky (Frances Hannonová); (nominace) nejlepší film (Wes Anderson, Scott Rudin, Steven
Rales, Jeremy Dawson), nejlepší režie (Wes Anderson), nejlepší herec (Ralph Fiennes),
nejlepší kamera (Robert Yeoman), nejlepší střih (Barney Pilling), nejlepší zvuk (Wayne
Lemmer, Christopher Scarabioso, Pawel Wdowczak). César: (nominace) nejlepší zahraniční
film.
Scenárista a režisér Wes Anderson dává ve svém novém snímku Grandhotel Budapešť naplno
prostor své pověstné imaginaci a svému citu pro bizarnost, grotesknost a absurditu. V
„nadčasovém příběhu o přátelství, cti a splněných přáních“ vytváří fiktivní svět zaniklé
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Republiky Zubrowka a zejména luxusního hotelu u Nebelsbadu v blíže neurčené alpské
oblasti. – Slavný autor vypráví, jak vznikla jeho kniha Grandhotel Budapešť. V šedesátých
letech se v něm setkal se starým Zerem Mustafou, který mu vypověděl svůj příběh. Na
počátku třicátých let byl Zero jako mladičký válečný uprchlík z jakési arabské země lobby
boyem v hotelu, jímž pevnou rukou vládl správce (concierge) pan Gustav. Společně prožili
dramatická dobrodružství, když na zámku Lutz, patřícímu Gustavově příznivkyni, zavražděné
stařičké hraběnce madame D., sebrali starý obraz, který mrtvá správci odkázala. Vzbudili tím
nevoli domnělého dědice, hraběnčina syna Dmitriho, a ten za nimi poslal zabijáka Joplinga.
Tomu padne za oběť několik nevinných lidí, včetně vykonavatele závěti, právníka Kovácse.
Uprchlíkům je v patách také velitel lutzké vojenské policie Henckels. Pan Gustav, falešně
obviněný z hraběnčiny vraždy, skončí v trestaneckém táboře, odkud unikne s několika
spoluvězni v čele s kriminálníkem Ludwigem, za pomoci Zera a jeho milé Agathy (učnice z
pekařství a cukrářství Mendl) i Spolku zkřížených klíčů (svépomocné organizace hotelových
správců). Po dramatické honičce vyjde najevo, že dědicem hraběnky je Gustav, který tak
získá i hotel. Po jeho předčasné smrti podnik zdědí Mustafa... – Vyprávění, rozdělené do
několika kapitol, se valí vpřed zběsilým tempem a je provázeno neustálým komentářem či
dialogy. Dominantní je atmosféra, připomínající spíše než meziválečnou dobu staré
Rakousko-Uhersko. Wes Anderson si jako Američan s evropskými reáliemi (do nichž spadají i
předválečné pohraniční vojenské třenice) hlavu příliš neláme. Využívá i animované pasáže,
neskrývaně pracuje s modely a s triky. Vytváří tak výjimečný svět, plný nostalgie,
překvapivých zvratů, romantických zápletek, ale i lidského srozumění. - Zásadní je sladění
výtvarné složky s hudební, v níž Alexandre Desplat kombinuje středoevropskou i
východoevropskou hudbu (např. jódlování, alpské rohy a kravské zvonce s balalajkami) a
také účast mnoha hereckých hvězd. - Tvůrci používají různé obrazové formáty (od 1:1,37
přes 1:1,85 až k 1:2,35) a v jedné pasáži i černobílý film. Těsně po uvedení filmu na MFF v
Berlíně se 8.2.2014 konala v pražském kinu Lucerna slavnostní premiéra za účasti Wese
Andersona a herců Jeffa Goldbluma, Tonyho Revoloriho a Saoirse Ronanové. Autor při této
příležitosti konstatoval, že k filmu ho inspirovaly Karlovy Vary a Praha, kde chtěl také
původně natáčet.
-tbkWES ANDERSON (vl. jm. Wesley Wales Anderson, nar. 1.5.1969, Houston, Texas) je
pravnukem spisovatele Edgara Rice Burroughse, tvůrce Tarzana. Vystudoval filozofii na
Texaské univerzitě v Austinu (1990), většinu času však věnoval filmu. Natáčel krátké
snímky, zkoušel psát, teoreticky se vzdělával v univerzitní knihovně a praktické zkušenosti
získával v houstonské kabelové televizi. Na základě amatérské tvorby byl přijat na
filmovou fakultu Kolumbijské univerzity v New Yorku, ale ke studiu nenastoupil, neboť
díky producentovi Jamesu L. Brooksovi dostal možnost přepracovat do celovečerní
metráže jeden ze svých krátkých filmů Grázlové (1992). Jeho pravidelným
spolupracovníkem se stal spolužák z Austinu, herec a scenárista Owen Wilson. I když
Andersonův debut neměl kvůli omezené distribuci větší komerční ohlas, upozornil na
osobnost nekonvenčního autorského filmaře, který dokáže líčit s pochopením osudy
excentrických postav ve svébytném výtvarném klíči, často na pokraji kýče, jenž až
nečekaně souzní s veskrze bizarními příběhy dysfunkčních rodin. Jeho monotónní
melancholické vyprávěcí tempo a statické kompozice polarizují diváckou i kritickou obec.
Už jeho druhý snímek Rushmore, inspirovaný středoškolskými zážitky, měl kromě
kladného odborného hodnocení (Cena ISA za režii) i slušný divácký úspěch. Ocenění sbíraly
i jeho další filmy Taková zvláštní rodinka (nominace na Oscara a na Cenu BAFTA za scénář),
Fantastický pan Lišák (Cena LAFCA, nominace na Oscara a na Cenu BAFTA za nejlepší
animovaný film), Až vyjde měsíc (nominace na Cenu ISA za scénář, za režii a za nejlepší
film, nominace na Oscara a na Cenu BAFTA za scénář) a Grandhotel Budapešť (Velká cena
poroty na MFF v Berlíně). Má vlastní výrobní společnost American Empirical Pictures, v
jejímž rámci natáčí nejen své filmy, ale rovněž se podílí na dílech jiných tvůrců, např. na
dramatu častého spolupracovníka Noaha Baumbacha Oliheň a velryba (nominace na Cenu
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ISA za nejlepší film). Režíroval reklamní spoty (Sony, IKEA, American Express, AT&T, Stella
Artois) a ke svým posledním třem hraným filmům také doplňující krátkometrážní hříčky
(Hotel Chevalier, Cousin Ben Troop Screening with Jason Schwartzman, Castello
Cavalcanti), uváděné jako předfilm nebo jako bonusy na příslušných DVD. Mladší bratr Eric
Chase Anderson hrál malé role v některých jeho filmech, ale především s ním
spolupracoval jako ilustrátor. – Filmografie: (scénář či podíl na něm a režie, není-li
uvedeno jinak) komedie o třech přátelích, kteří sní o životě kriminálníků, Bottle Rocket
(1996, Grázlové – V) s bratry Owenem a Lukem Wilsonovými, příběh nekonvenčního
středoškoláka zamilovaného do učitelky Rushmore (1998; + spol. prod., herec – TV) s
Jasonem Schwartzmanem, Olivií Williamsovou a Billem Murrayem, hořká komedie o jedné
výstřední domácnosti Taková zvláštní rodinka (2001, The Royal Tenenbaums; + spol. prod.,
hlas) s Genem Hackmanem a Anjelicou Hustonovou, příběh oceánografa, toužícího pomstít
sežraného spolupracovníka, Život pod vodou (2004, The Life Aquatic with Steve Zissou; +
spol. prod.) s Billem Murrayem a Cate Blanchettovou, příběh tří bratrů na cestě po Indii
Darjeeling s ručením omezeným (2007, The Darjeeling Limited; + spol. prod.), uvedený v
kinech s kr. f. Hotel Chevalier (2005, Hotel Chevalier), anim. adaptace dětské knížky Roalda
Dahla Fantastic Mr. Fox (2009, Fantastický pan Lišák; + spol. píseň, spol. prod., hlas – V),
příběh dvanáctiletého chlapce, jenž opustí skautský oddíl a jde za svou láskou, Až vyjde
měsíc (2012, Moonrise Kingdom; + spol. prod.), odehrávající se v 60. letech na
novoanglickém ostrově, komedie o záhadném majiteli, zaměstnancích a hostech
proslaveného hotelu ve smyšlené východoevropské zemi v průběhu 20. století Grandhotel
Budapešť (2014, The Grand Budapest Hotel; + spol. prod.) s Ralphem Fiennesem; (podíl na
produkci) drama rozpadající se rodiny viděné očima dětí The Squid and the Whale (2005,
Oliheň a velryba; r. Noah Baumbach – V).
-mim-
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HERCULES
barevný, akční, dobrodružný, mytologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, 3-D, Datasat/Dolby
Atmos, dlouhý – 98 min.
Původní název: Hercules. Země původu: USA. Výrobce: Flynn Picture Company. Ve
spolupráci s Radical Studios. Pro Paramount Pictures / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures. Rok
výroby: 2014. Premiéra: 24.7.2014. Monopol: Forum Film. Mluveno: anglicky (české titulky);
česky (dabováno). – Narodil se, aby se stal hrdinou.
AUTOŘI: Námět: Steve Moore – komiks nakl. Radical Comics Hercules: The Thracian Wars
(2009, Hercules: Thrácké války). Scénář: Ryan J. Condal, Evan Spiliotopoulos. Režie: Brett
Ratner. II. režie: Alexander Witt. Kamera: Dante Spinotti. II. kamera: Alexander Witt. Hudba:
Fernando Vélázquez. Různé skladby a písně. Výprava: Jean-Vincent Puzos. Kostýmy: Jany
Temimeová. Střih: Mark Helfrich, Julia Wongová. Zvuk: (design) Tim Chau, Clayton Weber;
Mac Ruth. Masky: Paul Engelen. Vizuální efekty: (supervize) John Bruno, Dean Wright;
Double Negative, Cinesite, Method Studios, Prime Focus World, Milk VFX, Utopia VFX,
Nvizible, Halo, Perpetual Motion Pictures. Zvláštní efekty: (supervize) Neil Corbould.
Koordinátoři kaskadérů: Greg Powell, (+ souboje) Allan Poppleton. Výkonní producenti:
Ross Fanger, Jesse Berger, Peter Berg, Sarah Aubreyová. Producenti: Beau Flynn, Barry
Levine, Brett Ratner. České titulky: Jakub Racek (Filmprint Digital). České dialogy a režie
českého znění: Ladislav Novák (LS Production dabing).
HERCI: Dwayne Johnson (Hercules – Bohdan Tůma), Ian McShane (Amphiaraus – Jan Vlasák),
Rufus Sewell (Autolycus – Tomáš Borůvka), Joseph Fiennes (král Eurystheus – Jakub Saic),
John Hurt (Cotys – Bohuslav Kalva), Aksel Hennie (Tydeus), Ingrid Bolsø Berdalová (Atalanta –
Hana Igonda Ševčíková), Reece Ritchie (Ioláus – Petr Neskusil), Tobias Santelman (Rheus Svatopluk Schuller), Rebecca Fergusonová (Ergenia – René Slováčková), Peter Mullan
(Sitakles – Zdeněk Maryška), Isaac Andrews (Arius – Jan Kohler).
Akční snímek režiséra Bretta Ratnera Hercules je po filmu Herkules: Zrození legendy (2013,
The Legend of Hercules; r. Renny Harlin) letos již druhým titulem v našich kinech o
legendárním hrdinovi, známém rovněž pod jménem Hérakles či počeštěným Herkules. – Píše
se rok 358 před naším letopočtem a Hercules, který splnil dvanáct úkolů pro krále Eurysthea,
s trojicí bojovníků, Amphiarauem, Tydeem, Autolycem a s lučištnicí Atalantou putují Řeckem
jako námezdní žoldnéři. Výřečný Herculův synovec Ioláus se přitom stará o šíření legend o
strýcových skutcích. Hercules na prosbu thrácké princezny Ergenie pomůže jejímu otci, králi
Cotysovi, v boji proti nepřátelům v čele s Rheem. S přáteli vycvičí vojsko a zvítězí. Jenže vyjde
najevo, že kvůli lsti posloužil skutečnému uchvatiteli. Se spolubojovníky křivdu napraví, ale
málem přitom zahynou. Zrádný Cotys je rozdrcen Héřinou sochou. Hercules, který kdysi v
záchvatu zuřivosti zabil svou ženu a děti (což si nepamatuje; ve filmu za jejich smrt odpovídá
Eurystheus), se usmíří sám se sebou. – Snímek, nabitý bojovými scénami a občasnými
humornými momenty, zlidšťuje polobožského hrdinu, pronásledovaného běsy. Je věnován
autoru komiksové předlohy Steveu Mooreovi (1949–2014).
-katBRETT RATNER (nar. 28.3.1969, Miami Beach, Florida) je jediným dítětem kubánské
emigrantky židovského původu a syna bohatého obchodníka a v dětství vyrůstal bez otce.
Vystudoval Tischovu uměleckou školu při Newyorské univerzitě (NYU), již absolvoval
filmem o bývalém dětském herci Co se vlastně stalo s Masonem Reesem, realizovaným s
finanční pomocí Stevena Spielberga a oceněným na několika studentských festivalech.
Režíroval reklamní spoty a okolo stovky videoklipů (např. Mariah Carey, Madonna, Jessica
Simpson, Dru Hill, Heavy D, Wu-Tang Clan, D’Angelo, Foxy Brown, Public Enemy, Jay-Z,
Mary J. Blige, Jodeci). Natáčí komerčně zaměřené snímky, z nichž nejúspěšnější byla série
akčních komedií Křižovatka smrti. Je známý aktivním společenským životem; mezi jeho
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přítelkyně patřily např. herečky Rebecca Gayheartová, Lindsay Lohanová, Maggie Q nebo
tenistka Serena Williamsová. V rámci vlastní výrobní společnosti Rat Entertainment se jako
výkonný producent podílel na populárním seriálu Prison Break (2005-09, Útěk z vězení; +
spol. režie – TV), na kriminálním seriálu Women’s Murder Club (2007-08, Profesionálky –
TV) a na špionážním seriálu Chaos (2011; + spol. režie, spol. hud. téma). Společně s
australským miliardářem Jamesem Packerem založil v roce 2013 další produkční společnost
RatPac, jež má financovat nezávislé filmy, ale také se podílet na projektech
hollywoodských studií. Spolupracoval i na několika pozoruhodných dokumentech, mj. na
oceňovaných Catfish o nástrahách internetu a Nebo nastane noc o záchraně válečných
záběrů, zachycujících hrůzy koncentračních táborů. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno
jinak) kr. f. Whatever Happened to Mason Reese (1990, Co se vlastně stalo s Masonem
Reesem; + sc., prod.), kriminální komedie o uprchlém vězni, který se schovává u
neúspěšného reportéra, Řeč peněz (1997, Money Talks) s Chrisem Tuckerem a Charliem
Sheenem, příběh hongkongského policajta v Los Angeles Křižovatka smrti (1998, Rush
Hour) s Jackiem Chanem a Chrisem Tuckerem, neprodaný komediální pilot Partners (TV1999, Partneři; + spol. prod.), fantastická komedie o špičkovém manažerovi, který dostane
možnost nahlédnout do svého méně oslnivého paralelního života, Otec rodiny (2000, The
Family Man) s Nicolasem Cagem a Téou Leoniovou, pokračování divácky vděčné komedie,
odehrávající se tentokrát v Hongkongu a v Las Vegas, Křižovatka smrti 2 (2001, Rush Hour
2), nová adaptace kriminálního románu Thomase Harrise Červený drak (2002, Red Dragon)
s Anthonym Hopkinsem v úloze Hannibala Lectera, dobrodružná komedie Když se setmí
(2004, After the Sunset) s Piercem Brosnanem v úloze vysloužilého lupiče na odpočinku,
snímek z úspěšné série komiksových příběhů X-Men: Poslední vzdor (2006, X-Men: The
Last Stand), závěr úspěšné trilogie Rush Hour 3 – Tentokráte v Paříži (2007, Rush Hour 3),
podíl na epizodovém filmu New Yorku, miluji Tě (2008, New York, I Love You), neprodané
kriminální piloty, dramatický Blue Blood (TV-2008, Modrá krev; + spol. prod.) a komediální
Cop House (TV-2009, Dům pro policajty; + spol. prod.), kriminální komedie Mistrovský plán
(2011, Tower Heist) s Benem Stillerem a Eddiem Murphym, neprodaný akční pilot Rogue
(TV-2012, Agent samotář), povídka Happy Birthday (Všechno nejlepší k narozeninám) z
filmu Mládeži nepřístupno (2013, Movie 43), dobrodružný historický film Hercules (2014,
Hercules; + spol. prod.) s Dwaynem Johnsonem; (herec) Scarface (1983, Zjizvená tvář; r.
Brian De Palma – V), Black and White (1999, Černá a bílá; r. James Toback – V), The Grand
(2007, Pokerový král; r. Zak Penn – V); (neúplná; podíl na produkci či výkonné produkci)
Double Take (2000, Super finta; r. George Gallo – V), Paid in Full (2002, Zákon gangu; r.
Charles Stone III – V), Santa’s Slay (2005, Ďábelský Santa; r. David Steiman – V), Running
Scared (2005, Zběsilý útěk; r. Wayne Kramer – V), End Game (2006, Konec hry; r. Andy
Cheng – V), Code Name: The Cleaner (2006, Krycí jméno: Čistič; r. Les Mayfield – V), střm.
dok. Helmut by June (TV-2007, Helmut podle June; r. June Newtonová), Oko bere (2008,
21; r. Robert Luketic), střm. dok. I Knew It Was You: Rediscovering John Cazale (TV-2009,
Věděl jsem, že jsi to ty: Znovuobjevený John Cazale; r. Richard Shepard), dok. Catfish
(2010; r. Ariel Schulman, Henry Joost), Mother’s Day (2010, Den matek; r. Darren Lynn
Bousman), Skyline (2010, Skyline; r. Colin a Greg Strauseovi), Šéfové na zabití (2011,
Horrible Bosses; r. Seth Gordon), dok. Woody Allen: A Documentary (TV-2011; r. Robert
Weide), Sněhurka (2012, Mirror Mirror; r. Tarsem Singh Dhandwar), Jersey Boys (2014; r.
Clint Eastwood), dok. Night Will Fall (2014, Nebo nastane noc; r. Andre Singer), dok.
Electric Boogaloo: The Wild, Untold Story of Cannon Films (2014, Elektrické boogaloo:
Divoký, neznámý příběh Cannon Films; r. Mark Hartley). -mim-
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HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY
barevný, akční, fantasy, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby Digital/Datasat, dlouhý – 99
min.
Původní název: The Legend of Hercules. Země původu: USA. Výrobce: Nu Boyana. Pro
Summit Entertainment / Millennium Films. Rok výroby: 2013. Premiéra: 23.1.2014.
Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky (české titulky). – Největší hrdina všech dob. Od
režiséra filmů Cliffhanger a Smrtonosná past 2.
AUTOŘI: Scénář: Sean Hood, Daniel Giat. Režie: Renny Harlin. II. režie: Isaac Florentine.
Kamera: Sam McCurdy. II. kamera: Ross Clarkson. Hudba: Tuomas Kantelinen. Různé
skladby a písně. Výprava: Luca Tranchino. Kostýmy: Sonu Mishra. Střih: Vincent Tabaillon.
Zvuk: (design) Trevor Gates; Vladimir Kalojanov. Vizuální efekty: (supervize) Nikolaj Gachev,
Stanislav Dragiev; Worldwide FX, Digiscope, Factory VFX, Ghost VFX, Hydraulx, Identity FX,
Prime Focus VFX, Reliance Mediaworks, Resistance VFX, Rhythm & Hues Studios, Basilic Fly
Studio. Zvláštní efekty: (supervize) Pini Klavir. Koordinátoři kaskadérů: Rowley Irlam, Dijan
Christov. Výkonní producenti: Avi Lerner, Trevor Short, John Thompson. Producenti: Danny
Lerner, Les Weldon, Boaz Davidson, Renny Harlin. Koproducenti: Gisella Marengoová, Nikki
Stanghettiová, Jonathan Yunger. České titulky: Petr Putna (Filmprint Digital).
HERCI: Kellan Lutz (Herkules), Scott Adkins (Amfitryón), Liam McIntyre (Sotiris), Liam
Garrigan (Ífiklés), Johnathon Schaech (Tarak), Roxanne McKeeová (královna Alkméné), Gaia
Weissová (Hébé), Rade Serbedzija (Cheirón), Kenneth Cranham (Lucius), Johnathon Schaech
(Tarak), Luke Newberry (Agamemnón).
Akční snímek Rennyho Harlina nazvaný Herkules: Zrození legendy je dalším titulem,
„čerpajícím“ z řecké mytologie. Tvůrci si tentokrát vybrali největšího řeckého hrdinu
(Hérakles, latinsky Hercules, česky Herkules), ale s legendami o něm si hlavu nelámali a jeho
příběh vytvořili podle svého. Vznikla tak výpravná akční podívaná o synu vládce bohů Dia a
pozemšťanky Alkméné, který je předurčen k tomu, aby svrhl tyranského otčíma Amfitryóna.
Než se tak stane, zamiluje se svalovec do krétské princezny Hébé (nevěsty svého bratra
Ífikla), dostane se do otroctví a jako gladiátor si v aréně vybojuje svobodu. Po pokusu o
povstání proti vládci Herkules požádá Dia o pomoc. Díky tomu splní své poslání, stane se
králem a ožení se s Hébé. - Předem odhadnutelný příběh se vyznačuje žánrovými klišé,
patetickými promluvami a nenápaditými akčními scénami.
RENNY HARLIN (vl. jm. Lauri Mauritz Harjola, nar. 15.3.1959, Riihimäki, kraj Häme, Finsko)
je synem lékaře a zdravotní sestry. Od mládí natáčel amatérské snímky. Vystudoval
katedru vizuálních médií na Helsinské univerzitě a již během studií založil vlastní
společnost na výrobu dokumentů a reklamních spotů. V polovině 80. let odešel do
Spojených států, kde se mu podařilo sehnat finance na celovečerní prvotinu Arktické
peklo, jež vznikla ve finsko-americké produkci a ve Finsku byla cenzurou zakázána. Ohlas
čtvrtého snímku populární série Noční můra v Elm Street (nominace na Cenu Saturn) ho
etabloval v Hollywoodu a pokračování Smrtonosné pasti z něj učinilo vyhledávaného
tvůrce akčních žánrů. Po komerčním nezdaru nákladných snímků Ostrov hrdlořezů a
Dlouhý polibek na dobrou noc, v nichž se marně pokoušel udělat akční hvězdu z Geeny
Davisové, se jeho tvorba omezila na řadové žánrové filmy. V roce 2004 vystřídal Paula
Schradera a kompletně přetočil prequel k proslulému Vymítači ďábla, což však stejně
nezachránilo snímek před fiaskem. Byl čtyřikrát nominován na Zlatou malinu za režii
(Dobrodružství Forda Fairlanea, Ostrov hrdlořezů, Formule!, Vymítač ďábla: Zrození). Pro
finskou televizi režíroval domácí verzi populárního soutěžního pořadu Gladiaattorit (199394, Gladiátoři; + spol. sc., spol. prod.) a v poslední době natáčí epizody různých amerických
seriálů, např. Burn Notice (Status: Nežádoucí – TV), White Collar (Ve službách FBI – TV),
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Covert Affairs (V utajení – TV), Graceland. V rámci vlastní společnosti Midnight Sun
Productions se podílel na několika dílech jiných tvůrců; za adaptaci autobiografické knihy
Caldera Willinghama Popínavá růže dostal Cenu ISA. Jeho manželství s herečkou Geenou
Davisovou (1993-98) skončilo, když se mu narodil syn ze vztahu s osobní asistentkou
Tiffany Bowneovou. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Huostaanottto (1980,
Opatrovnictví; + sc.), kr. dok. o helsinské mládeži Kohtauspaikka 33 (TV-1981; + spol. prod.,
hlas), naivní thriller o třech Američanech, kteří zabloudí z Finska do Sovětského svazu,
Born American (1986, Arktické peklo; + spol. sc., hlas – V), horor o duchovi popraveného
vězně, jenž se mstí dozorci, Prison (1987, Věznice – V), díl z úspěšné hororové série Noční
můra v Elm Street 4: Vládce snu (1988, A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master; +
herec), akční thriller Smrtonosná past 2 (1990, Die Hard 2) s Brucem Willisem, rokenrolová
detektivní veselohra The Adventures of Ford Fairlane (1990, Dobrodružství Forda Fairlanea
– V) s komikem Andrewem Dicem Clayem, akční film z vysokohorského prostředí
Cliffhanger (1993, Cliffhanger; + spol. prod.) se Sylvesterem Stallonem, dobrodružný
pirátský snímek Ostrov hrdlořezů (1995, Cutthroat Island; + spol. prod., herec) s Geenou
Davisovou a Matthewem Modinem, akční thriller Dlouhý polibek na dobrou noc (1996, The
Long Kiss Goodnight; + spol. prod.) s Geenou Davisovou, podmořský thriller Útok z hlubin
(1999, Deep Blue Sea; + herec) s Thomasem Janem a Saffron Burrowsovou, neprodaný
pilot k hororovému seriálu T.R.A.X. (TV-2000), akční sportovní drama Formule! (2001,
Driven; + spol. prod., herec), natočené podle scénáře protagonisty Sylvestera Stallonea,
thriller z opuštěného ostrova Mindhunters (2004, Lovci myšlenek; + spol. prod. – V),
dobrodružný horor Vymítač ďábla: Zrození (2004, Exorcist: The Beginning) se Stellanem
Skarsgårdem, fantastický horor The Covenant (2006, Síly temna – V), kriminální thrillery
Cleaner (2007, Zametač stop – V) se Samuelem L. Jacksonem a 12 Rounds (2008, 12 kol; +
hlas – V), příběh válečného reportéra během rusko-gruzínského konfliktu 5 Days of War
(2010, Pět dní války), thriller Záhada Hory mrtvých (2012, The Dyatlov Pass Incident; + spol.
prod.), dobrodružný historický film Herkules: Zrození legendy (2013, The Legend of
Hercules; + spol. prod.); (produkce, výkonná produkce či podíl na nich) příběh
dospívajícího chlapce na americkém jihu Rambling Rose (1991, Popínavá růže; r. Martha
Coolidgeová – V), komedie ze zákulisí vysoké politiky Speechless (1994, Bez řečí; r. Ron
Underwood – V), kriminální drama Mistrial (TV-1996, Lekce; r. Heywood Gould – TV),
komedie o muži, který strávil celý život v atomovém krytu, Dožeň co se dá! (1998, Blast
from the Past; r. Hugh Wilson), psychologický thriller Intimní past (2010, The Resident; r.
Antti Jokinen).
-mim-
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HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER
barevný, dokumentární, přístupný, 1:1,78, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 85 min.
Původní název: Finding Vivian Maier. Země původu: USA. Výrobce: Ravine Pictures. Rok
výroby: 2013. Premiéra: 4.12.2014. Monopol: Aerofilms (do 31.12.2020). Mluveno: anglicky,
francouzsky (české titulky). – Kdo byla největší neznámá fotografka 20. století?
AUTOŘI: Námět: John Maloof, Charlie Siskel. Scénář: John Maloof, Charlie Siskel. Režie: John
Maloof, Charlie Siskel. Kamera: John Maloof. Hudba: J. Ralph. Různé skladby a písně. Střih:
Aaron Wickenden. Zvuk: Scott Palmer, Steve Lynch. Výkonný producent: Jeff Garlin.
Produkce: John Maloof, Charlie Siskel. České titulky: Lenka Tyrpáková (Filmprint Digital).
ÚČINKUJÍCÍ: John Maloof, Daniel Arnaud, Simon Amédé, Maren Baylaenderová, Eula Bissová,
Roger Carlson, Phil Donahue, Karen Franková, Dayanara Garciaová, Howard Greenberg,
Sylvain Jaussaud, Patrick Kennedy, Virginia Kennedyová, Jeffrey Duffy Levant, Jennifer
Levantová, Sarah Matthews Ludingtonová, Mary Ellen Marková, Edward Joe Matthews, Linda
Matthewsová, Joel Meyerowitz, Jacqueline Bruni-Maniérová, Cathy Bruni-Norrisová, Anne
Croghan OBrienová, John Perbohner, Simon Philippe, Carole Polinová, Inger Raymondová,
Steve Rifkin, Michael Strauss, Jennifer Roféová, Tim Roth, William Bill Sacco, Mark Sage, Judy
Swisherová, Chuck Swisher, Ginger Tamová, Zalman Usiskin, Laura Usiskinová, Laura
Walkerová, Pamela Walkerová, Barry Wallis; (archivní záběry + hlas) Vivian Maierová.
CENY: MFF v Miami 2014: Velká cena poroty. MFF v Palm Springs 2014: Cena Johna
Schlesingera. - Oscar: (nominace) nejlepší dlouhometrážní dokument. Cena BAFTA:
(nominace) nejlepší dlouhometrážní dokument.
Genezi dokumentu Hledání Vivian Maier vysvětluje v komentáři jeho spoluautor John
Maloof. Při aukci v roce 2007 vydražil krabici negativů, když sháněl dobové fotografie pro
publikaci o chicagské čtvrti Portage Park. Zjistil, že objevil neznámou a talentovanou
fotografku jménem Vivian Maierová a začal se o ni zajímat. Po dvou letech jej na stopu
přivedl její nekrolog v novinách. Postupně shromáždil kompletní roztodivnou pozůstalost
(kromě negativů žena uchovávala v krabicích, jež zcela zaplňovaly její skromné příbytky,
doklady z běžného života, hromady novin a titěrné předměty). Ukázalo se, že Vivian
Maierová (1926-2009) byla přímo posedlá fotografováním. Pořídila přes sto tisíc snímků v
ulicích New Yorku a Chicaga, momentek a autoportrétů, natáčela amatérské filmové
záznamy a nahrávala na audiopásky osobité ankety. Svou vášeň tajila, negativy nevyvolávala,
pouze je ukládala. – Maloof přemluvil dokumentaristu a produkčního Charlie Siskela, aby se
podílel na vzniku snímku o osudu záhadné ženy. Postupně vypátrali kolem stovky osob, pro
něž nebo s nimiž Vivian pracovala jako chůva či pečovatelka, nebo se s ní nějakým způsobem
setkali. Z výpovědí vyplynulo, že ji vlastně dobře neznali. Osamělá podivínská žena byla sice
oblíbená, ale s výhradami. Pocházela z rozpadlé rodiny s kořeny ve Francii, nikdy se nevdala a
neměla děti a žila v podnájmech. Původně pracovala v šicí dílně, ale aby mohla být „venku“,
stala se chůvou a fotila hlavně na procházkách s dětmi. Podnikla ovšem také osmiměsíční
cestu kolem světa. - Maloof během několikaletého třídění pozůstalosti dal zpracovat
negativy i filmy a o kvalitě snímků, jež jsou díky obsahu i formě cenným svědectvím všedního
městského života především 50. a 60. let 20. století, diskutoval s odborníky. Vivian byla
outsider, měla proto oko pro lidi na okraji společnosti a slabost pro děti. Používala
zrcadlovku Rolleiflex, většinou zavěšenou na krku, čímž je dán zvláštní úhel záběru. – John
Maloof jako správce díla (pod hlavičkou Maloof Collection) organizuje po celém světě výstavy
a fotografie se postupně začleňují do různých sbírek. Napsal i monografii Vivian Maier:
Pouliční fotografka. Díky němu se neznámá žena stala respektovanou umělkyní,
považovanou za jednu z nejvýraznějších osobností fotografie 20. století. – Tématem
objevování neznámého umělce připomíná film nedávno uvedený hudební dokument Pátrání
po Sugar Manovi (2012, Searching for Sugar Man; r. Malik Bendjelloul).
-kk-
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HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
barevný, dobrodružný, fantasy, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, HFR 3-D, IMAX, Dolby
Atmos, Dolby Surround 7.1 (Dolby Digital/Datasat), dlouhý - 145 min.
Původní název: The Hobbit: The Battle of the Five Armies. Země původu: USA, Nový Zéland.
Výrobce: Wingnut Films. Pro New Line Cinema / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures. Rok
výroby: 2014. Premiéra: 11.12.2014. Monopol: Warner Bros. ČR. Mluveno: česky
(dabováno: 2-D, 3-D, HFR 3-D); anglicky, elfsky, skřetsky, trpaslicky (české titulky: 2-D, 3-D,
HFR 3-D). – Vydej se na poslední cestu do Středozemě.
AUTOŘI: Námět: J.R.R. Tolkien – kniha Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky (1937, česky
naposledy Argo, Praha 2012). Scénář: Fran Walshová, Philippa Boyensová, Peter Jackson,
Guillermo Del Toro. Režie: Peter Jackson. II. režie: Andy Serkis. Kamera: Andrew Lesnie. II.
kamera: Richard Bluck. Hudba: Howard Shore. Píseň: The Last Goodbye (Billy Boyd).
Výprava: Dan Hennah. Výtvarný koncept: John Howe, Alan Lee. Kostýmy: Richard Taylor,
Bob Buck, Ann Maskreyová. Střih: Jabez Olssen. Zvuk: (design) David Farmer, Dave
Whitehead; Tony Johnson. Masky a účesy: (design) Peter King; (supervize) Richard Findlater.
Vizuální efekty: (supervize) Joe Letteri, Eric Saindon, R. Christopher White, Matt Aitken;
Weta Digital. Animace: (supervize) David Clayton, Michael Cozens, Aaron Gilman. Zbraně,
bytosti, zvláštní masky a líčení: Richard Taylor; Weta Workshop. Zvláštní efekty: (supervize)
David Caeiro Cebrián. Stereografie: Sean Kelly. Poradce projektu: Guillermo Del Toro.
Koordinátor kaskadérů: Glenn Boswell. Výkonní producenti: Alan Horn, Toby Emmerich,
Ken Kamins, Carolyn Blackwoodová. Producenti: Carolynne Cunninghamová, Zane Weiner,
Fran Walshová, Peter Jackson. Koproducentky: Philippa Boyensová, Eileen Moranová. České
titulky: Tomáš Vrba. České dialogy a režie české verze: Petr Sitár (LS Productions dabing).
HERCI: Ian McKellen (Gandalf – Petr Pelzer), Martin Freeman (Bilbo – Jan Dolanský), Richard
Armitage (Thorin Pavéza – David Suchařípa), Evangeline Lillyová (Tauriel – Andrea Elsnerová),
Luke Evans (Bard – Petr Lněnička), Lee Pace (Thranduil – Lumír Olšovský), Benedict
Cumberbatch (Šmak/Nekromant – Aleš Procházka), Billy Connolly (Dáin – Roman Hájek), Ken
Stott (Balin – Oldřich Vlach), James Nesbitt (Bofur – Libor Bouček), Aidan Turner (Kili – M.
Holán), Dean O’Gorman (Fili – Vojtěch Hájek), Graham McTavish (Dwalin – Tomáš Karger),
Stephen Fry (starosta Jezerního města – Jiří Schwartz), Ryan Gage (Alfrid – Bohdan Tůma),
Cate Blanchettová (Galadriel – Simona Postlerová), Ian Holm (starý Bilbo – Vladimír Brabec),
Christopher Lee (Saruman – Pavel Rímský), Hugo Weaving (Elrond – Vladislav Beneš),
Orlando Bloom (Legolas – Michal Jagelka), Mikael Persbrandt (Medděd – Miloš Vávra),
Sylvester McCoy (Radagast – Václav Knop), Peter Hambleton (Gloin – Tomáš Borůvka), John
Callen (Óin – Bohuslav Kalva), John Bell (Bain – Daniel Krejčík), Mark Hadlow (Dori), Jed
Brophy (Nori), William Kircher (Bifur), Stephen Hunter (Bombur), Adam Brown (Ori), Manu
Bennett (Azog), John Tui (Bolg).
CENY: Oscar: (nominace) nejlepší střih zvukových efektů (Brent Burke, Jason Canovas). Cena
BAFTA: (nominace) nejlepší zvláštní vizuální efekty (Joe Letteri, Eric Saindon, David Clayton,
R. Christopher White).
Snímkem Hobit: Bitva pěti armád se uzavírá trojdílná sága Petera Jacksona podle knihy J.R.R.
Tolkiena, která časově předchází Jacksonově trilogii Pán prstenů opět podle Tolkienovy
předlohy. V nejkratším dílu (145 min.) se přesně v duchu názvu děj soustřeďuje na
velkolepou bitvu, trvající pětačtyřicet minut a opírající se zejména o digitální efekty. Kromě
uzavření příběhu o výpravě trpaslíků pod vedením Thorina Pavézy, jíž se zúčastní i hobit Bilbo
Pytlík, do nitra Osamělé hory za pokladem, střeženým drakem Šmakem, se uzavírají i
„pobočné“ epizody několika dalších postav (osud lučištníka Barda a jeho rodiny nebo vztah
elfky Tauriel a trpaslíka Kiliho). Vyprávění začíná tam, kde skončil druhý díl... – Šmak po
102

porážce v Hoře zničí Jezerní město, než se Bardovi s pomocí syna Baina podaří zabít jej obřím
šípem. Přeživší obyvatelé se uchýlí do Dolu před branami Osamělé hory. V té se trpaslíci,
vedení Thorinem, radují z vítězství nad drakem. Avšak toho zachvátí dračí nemoc a odmítne
splnit slib a podělit se o zlato s lidmi. Nemíní také vydat bílé drahokamy, patřící elfům.
Přikáže trpaslíkům zavalit vchod do Hory. Aby mohl naplno uchvátit moc, potřebuje ovšem
Arcikam. Netuší, že vzácný kámen má Bilbo. – Gandalf, uvězněný Nekromantem, je
osvobozen s pomocí Galadriel, Elronda a Sarumana. Vydá s k Hoře, kterou se chystají dobýt
lidé pod vedením Barda a lesní elfové pod velením Thranduila. Na místě se objeví armáda
trpaslíků, vedená Dáinem. Ta se střetne s elfy. Do boje pak zasáhne obří armáda skřetů, jíž
velí Azog. Ta téměř dobyde Dol, kde umírají lidé. Thorin v Hoře zjistí, že Bilbo má Arcikam a
na poslední chvíli se vyléčí z dračí nemoci. S ostatními trpaslíky se vydá na pomoc Dáinovi. Do
boje účinně zasáhnou i Gandalf a Bilbo, který použije i Prsten, aby se stal na chvíli
neviditelný. Legolas a Tauriel přinesou zprávu, že se blíží další skřetí vojsko pod velením
Bolga. Oba elfové pomůžou v boji muže proti muži, kterou svedou s Azogem a Bolgem
uzdravený Thorin, Kili a několik dalších trpaslíků. Skřeti jsou zabiti, ale zemře i Thorin a Kili.
Bitvu nakonec ukončí přílet orlů... – Bilbo se rozloučí s trpaslíky. Na hranici ho doprovází
Gandalf, který ví, že hobit má prsten. Půlčík dorazí do Dna Pytle, kde se právě koná aukce
jeho věcí. Nalezne svůj domek zpustošený. Je však šťastný, že je doma. – Zestárlého Bilba
navštíví Gandalf... – Předcházející díly trilogie: Hobit: Neočekávaná cesta (2012, The Hobbit:
An Unexpected Journey; r. Peter Jackson) a Hobit: Šmakova dračí poušť (2013, The Hobbit:
The Desolation of Smaug; r. Peter Jackson).
-tbkPETER JACKSON (vl. jm. Peter Robert Jackson, nar. 31.10.1961, Pukerua Bay, Wellington)
pochází z rodiny britských přistěhovalců. V sedmnácti odešel ze školy, aby se mohl naplno
věnovat své zálibě v amatérském filmování. Získal místo litografa v novinové redakci a ve
volných chvílích pracoval na svém prvním celovečerním snímku o lidožroutských
mimozemšťanech Vesmírní kanibalové, který se mu podařilo po čtyřech letech dokončit
díky překvapivému grantu Novozélandské filmové komise. Snímek vzbudil velkou
pozornost na filmovém trhu v Cannes vynalézavým použitím minimálních prostředků a
osobitou formou černého humoru s nechutně zdůrazněnými násilnými scénami (původní
dvojsmyslný název znamená špatnou chuť i špatný vkus). V podobném duchu ještě natočil
zombie horor Živí mrtví, oceněný na několika specializovaných přehlídkách (mj. Velká cena
na Festivalu fantastického filmu v Avoriazu), čímž se zařadil k předním představitelům
žánru tzv. splatters. Úspěch filmu mu umožnil založit společnost na výrobu počítačových
triků Weta Digital, zamýšlené jako doplněk k maskérské firmě Weta Workshop jeho
blízkého přítele Richarda Taylora. Výrazně na sebe upozornil psychologickým dramatem
podle skutečné události z 50. let Nebeská stvoření (kromě devíti novozélandských
filmových cen ještě mj. Stříbrný lev na MFF v Benátkách ex aequo a nominace na Oscara za
scénář), jenž zaujal i mimořádným vizuálním ztvárněním a dostal mladého tvůrce do
hledáčku hollywoodských studií. Jackson strávil několik let přípravou a zajišťováním
finančních prostředků pro svůj nejambicióznější projekt, třídílnou adaptaci klasického díla
J.R.R. Tolkiena Pán prstenů. Výsledné dílo, jež výrazně zviditelnilo Nový Zéland, se stalo
jedním z komerčně nejúspěšnějších počinů filmové historie a posbíralo bezpočet
nejrůznějších ocenění, zejména jeho závěrečná část Návrat krále (mj. jedenáct Oscarů, čtyři
Zlaté glóby a čtyři Ceny BAFTA). Potom vytvořil remake snímku, jenž ho před lety přivedl k
filmu, King Konga (nominace na Zlatý glóbus za režii), než obrátil pozornost k další
Tolkienově knížce Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky, již opět převedl na plátno ve třech
samostatných filmech. Přes ještě štědřejší rozpočet a prezentaci ve formátu 3-D však
nedosáhl úrovně předchozí tolkienovské adaptace. V rámci vlastní společnosti Wingnut
Films působí i jako producent děl jiných tvůrců, např. pozoruhodné jihoafrické sci-fi District
9 (nominace na Oscara za nejlepší film) nebo dokumentu West of Memphis o známém
justičním omylu, k němuž došlo v souvislosti s vraždou tří malých chlapců v arkansaském
West Memphisu v roce 1993. Jackson je držitelem nejvyšších novozélandských
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vyznamenání, Řádu za zásluhy (2010) a Řádu Nového Zélandu (2012). Od roku 1987 je jeho
manželkou Fran Walshová, s níž má dvě děti a jež s ním pravidelně spolupracuje jako
scenáristka a producentka. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh invaze,
jejímž cílem je učinit ze Země fastfoodovou restauraci pro mimozemské návštěvníky, Bad
Taste (1987, Vesmírní kanibalové; + sc., kam., spol. střih, masky, zvl. efekty, prod., herec –
V), nevázaná loutková hudební satira na zábavní průmysl Meet the Feebles (1989,
Představují se Feebles; + spol. sc., spol. prod.), hororová komedie o mladých milencích,
bránících do extrému svoji lásku, Braindead (1992, Živí mrtví; + spol. sc., spol. zvl. efekty,
herec – V), příběh intenzivního vztahu dvou dospívajících dívek, jejichž únik z reality skončí
brutální vraždou matky jedné z nich, Heavenly Creatures (1994, Nebeská stvoření; + spol.
sc., spol. prod., herec – V) s Melanií Lynskeyovou a Kate Winsletovou, střm. hraný dok. o
geniálním filmovém průkopníkovi Forgotten Silver (TV-1995, Zapomenuté stříbro; spol.
režie Costa Botes; + spol. sc., herec – TV), další hororová komedie The Frighteners (1996,
Přízraky; + spol. sc., spol. prod., herec – V) s Michaelem J. Foxem v úloze vymítače duchů,
výpravná fantasy trilogie Pán prstenů: Společenstvo prstenu (2001, The Lord of the Rings:
The Fellowship of the Ring; + spol. sc., spol. prod., herec), Pán prstenů: Dvě věže (2002,
The Lord of the Rings: The Two Towers; + spol. sc., spol. prod., herec) a Pán prstenů:
Návrat krále (2003, The Lord of the Rings: The Return of the King; + spol. sc., spol. prod.,
herec) s Elijahem Woodem a Ianem McKellenem, nová verze klasického snímku King Kong
(2005, King Kong; + spol. sc., spol. prod., herec) s Naomi Wattsovou, Jackem Blackem a
Adrienem Brodym, kr. f. z první světové války Crossing the Line (2008, Překročit linii; + sc.),
natočený jako test nové digitální kamery RED ONE, přepis románu Alice Seboldové Pevné
pouto (2009, The Lovely Bones; + spol. sc., spol. prod., herec) se Saoirse Ronanovou v roli
zavražděné školačky, pozorující ze záhrobí život své rodiny, tříminutový akční snímek King
Kong 360 3D (2010), promítaný jako atrakce v zábavním parku Universalu, pohádková
trilogie Hobit: Neočekávaná cesta (2012, The Hobbit: An Unexpected Journey; + spol. sc.,
spol. prod.), Hobit: Šmakova dračí poušť (2013, The Hobbit: The Desolation of Smaug; +
spol. sc., spol. prod., herec) a Hobit: Bitva pěti armád (2014, The Hobbit: The Battle of the
Five Armies; + spol. sc., spol. prod.) s Martinem Freemanem a Ianem McKellenem; (podíl
na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Jack Brown Genius (1995; r. Tony
Hiles; + spol. sc., II. režie), Jednotka příliš rychlého nasazení (2007, Hot Fuzz; r. Edgar
Wright; herec), District 9 (2009, District 9; r. Neill Blomkamp), Tintinova dobrodružství
(2011, The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn; r. Steven Spielberg; + II. režie),
dok. West of Memphis (2012; r. Amy Bergová). -mim-
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HRÁČ
barevný, psychologický, kriminální, 15 přístupnost, 1:1,85, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý –
109 min.
Původní název: Lošéjas. Země původu: Litva, Lotyšsko. Výrobce: Studio Uljana Kim /
Locomotive Productions. S podporou Eurimages / Program Media EU / Kultūros Rémimo
Fondas / Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija / Lietuvos Kino Centras / National Film
Centre Latvia. Rok výroby: 2013. Premiéra: 14.8.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno:
litevsky (české titulky). – Hra s lidským životem je pro něj skvělým kšeftem.
AUTOŘI: Scénář: Kristupas Sabolius, Ignas Jonynas. Režie: Ignas Jonynas. Kamera: Janis
Eglitis. Hudba: The Bus (Paulius Kilbauskas, Domas Strupiukas). Různé skladby. Výprava:
Nerijus Narmontas. Kostýmy: Aušra Kleizaitéová. Střih: Stasys Žak. Zvuk: (design) Artūras
Pugačiauskas; Artūras Pugačiauskas, Saulius Urbanavičius. Výkonný producent: Kristijonas
Puipa. Producentka: Uljana Kimová. Koproducent: Roberts Vinovskis. České titulky:
Filmprint Digital.
HERCI: Vytautas Kaniušonis (Vincentas), Oona Mekasová (Ieva), Romuald Lavrynovič
(Bogdanas), Valerijus Jevsejevas (Kaziukas), Lukas Keršys (Povliukas), Jonas Vaitkus (Skrutis),
Artūras Šablauskas (Atanas), Simonas Lindešis (Ljubartas).
CENY: MFF ve Varšavě 2013: Zvláštní cena poroty. Litevské výroční ceny Stříbrný jeřáb:
nejlepší film; (nominace) nejlepší herečka (Oona Mekasová).
Celovečerní debut litevského scenáristy a režiséra Ignase Jonynase Hráč je krutým
psychologickým dramatem s prvky kriminálního thrilleru, odehrávajícím se v prostředí
zdravotní záchranné služby v přímořském městě Klaipéda. – Padesátník Vincentas je
nejlepším lékařem v místní záchranné stanici. Zároveň je, podobně jako jeho kolegové,
vášnivým hráčem, z čehož pramení jeho dluhy rabiátskému taxikáři. Nouze ho přivede k
nápadu začít sázet na smrt převážených pacientů. Rozjede ilegální „sázkovou kancelář“, hra
se s pomocí zmíněného taxikáře rozšíří ze záchranky a nemocnice do celého města. Sázky
mají svou internetovou stránku s dostupnými statusy pacientů a s patřičnými kurzy. Vincentas naváže vztah s kolegyní Ievou, která musí sehnat peníze na léčbu těžce
nemocného syna. Zásadová žena se s milovaným mužem, který jí chtěl dát peníze, ale který jí
zároveň lhal, rozejde. Vše spěje k tragédii: Vincentas ukradne peníze a stane se obětí svých
kompliců. Těžce zmlácený spáchá na nemocničním lůžku sebevraždu, aby Ieva získala peníze
ze své sázky na jeho smrt. Žena, jejíž syn zemřel, se to už nedozví. Plave sama do moře... –
Realisticky až polodokumentaristicky natočený film ukazuje citovou vyprahlost, morální
labilitu i hloubku zmaru, jež zanechal v lidech sovětský režim. – Hlavní ženskou roli ztvárnila
Oona Mekasová, dcera slavného amerického filmaře Jonase Mekase a fotografky Hollis
Meltonové. – Se stejným názvem byly u nás po válce uvedeny tituly: Hráč (1958, Le jouer;
Claude Autant-Lara), Hráč (1972, Igrok; r. Alexej Batalov) a Hráč (1992, The Player; r. Robert
Altman).
-tbkIGNAS JONYNAS (nar. 1971, Vilnius) studoval televizní a divadelní režii na Litevské hudební
a divadelní akademii ve Vilniusu. Navštěvoval filmové kurzy v Amsterodamu a semináře
Krzysztofa Zanussiho ve Varšavě. Prošel řadou zaměstnání (mj. stavební a přístavní dělník,
zřízenec na psychiatrii, rozhlasový diskžokej), vystupoval v kapele Bango Collective. Působil
na divadle jako herec a režisér a úspěšně se věnuje reklamním spotům. V celovečerní
tvorbě debutoval dramatem Hráč, oceněným na MFF ve Varšavě 2013 Zvláštní cenou
poroty. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Námořnický valčík (2000; r.
Ramūnas Greičius; herec), střm. f. Sekmadienis toks, koks yra (2005, Neděle jaká je), kr. f.
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Šokantis kirminas (2006, Tančící červ; + spol. sc.), epizoda z ruského snímku Jolki (2010),
kriminální drama z prostředí zdravotní záchranné služby Hráč (2013, Lošéjas; + spol. sc.).
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HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU – 1. ČÁST
barevný, akční, dobrodružný, fantasy, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 4-DX,
Dolby Atmos/Datasat, dlouhý – 123 min.
Původní název: Hunger Games: Mockingjay – Part 1. Země původu: USA. Výrobce: Color
Force / Lionsgate. Pro Lionsgate. Rok výroby: 2014. Premiéra: 20.11.2014. Monopol: Forum
Film. Mluveno: anglicky (české titulky). – Oheň září jasněji ve tmě.
AUTOŘI: Námět: Suzanne Collinsová – kniha Hunger Games: Síla vzdoru (2010, česky
Fragment, Praha 2011). Adaptace: Suzanne Collinsová. Scénář: Peter Craig, Danny Strong.
Režie: Francis Lawrence. II. režie: Charles Gibson. Kamera: Jo Willems. II. kamera: Josh
Bleibtreu. Hudba: James Newton Howard. Hudební supervize: Alexandra Patsavasová. Různé
skladby a písně. Výprava: Philip Messina. Kostýmy: Kurt and Bart. Střih: Alan Edward Bell,
Mark Yoshikawa. Zvuk: (design) Jeremy Peirson; Jose Antonio Garcia. Masky: Ve Neillová.
Účesy: Camille Friendová. Vizuální efekty: (supervize) Charles Gibson; Double Negative,
MPC, Embassy Visual Effects, Scanline VFX, Pixomondo, Rising Sun Pictures, Lola VFX,
Whiskytree, Skulley Effects. Zvláštní efekty: (koordinátor) Steve Cremin. Koordinátoři
kaskadérů: (supervize) R.A. Rondell; Sam Hargrave, Philippe Guegan; (souboje) Sam
Hargrave. Výkonní producenti: Suzanne Collinsová, Jan Foster, Joe Drake, Allison
Shearmurová. Producenti: Nina Jacobsonová, Jon Kilik. Koproducent: Bryan Unkeless. České
titulky: neuvedeny.
HERCI: Jennifer Lawrenceová (Katniss Everdeenová), Josh Hutcherson (Peeta Mellark), Liam
Hemsworth (Hurikán), Woody Harrelson (Haymitch Abernathy), Elizabeth Banksová (Effie
Trinketová), Julianne Mooreová (prezidentka Alma Coinová), Philip Seymour Hoffman
(Plutarch Heavensbee), Jeffrey Wright (Beebee), Stanley Tucci (Caesar Flickerman), Donald
Sutherland (prezident Snow), Willow Shieldsová (Primrose), Sam Claflin (Finnick), Jena
Maloneová (Johanna), Mahershala Ali (Boggs), Natalie Dormerová (Cressida), Wes Chatham
(Castor), Elden Henson (Pollux), Paula Malcomsonová (Katnissina matka), Evan Ross
(Messalla), Sarita Choudhuryová (Egeria), Robert Knepper (Antonius).
CENY: Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší původní píseň (Lorde: Yellow Flicker Beat).
V prvním dílu dobrodružného postkatastrofického thrilleru Hunger Games (2012, The Hunger
Games; r. Gary Ross) dívka Katniss a mladík Peeta z chudého Dvanáctého kraje zvítězili v
Hladových hrách. Ve třetím pokračování Hunger Games: Síla vzdoru – 1. část se Katniss
Everdeenová, která v závěru druhého dílu série Hunger Games: Vražedná pomsta (2013, The
Hunger Games: Catching Fire; r. Francis Lawrence) riskantně zničila šípem kupoli arény,
ocitne v utajeném Třináctém kraji, tedy v obřím podzemním bunkru, odkud vládne
prezidentka Alma Coinová. Nastal čas postavit se prezidentu Snowovi, který drží Peetu v
Kapitolu. Dvanáctý kraj byl srovnán se zemí, ale dívčinu příteli Hurikánovi se podařilo část
obyvatel včetně Katnissiny matky a sestřičky Prim zachránit a dovést do Třináctého kraje.
Katniss se má stát tváří revoluce, tzv. reprodrozdem. Dívka tváří v tvář zlovolným skutkům
Kapitolu nakonec souhlasí. Mediální expert Plutarch ji s režisérkou Cressidou a štábem pošle
do terénu natočit propagační výzvy k boji pro ostatní kraje. Peeta v televizi varuje Třináctý
kraj před útokem Kapitolu, takže se všichni díky včasné evakuaci zachrání. Prezidentka
Coinová pak povolí osvobodit z tréninkového centra Kapitolu Peetu a další dvě splátkyně
Johannu a Annii. Akce se podaří, ale Peeta se pokusí uškrtit Katniss. Na poslední chvíli ji
zachrání strážce Boggs. Když se dívka probere, dozví se, že mladík byl infikován sršáním
jedem. Ten způsobil jeho proměnu ve „zbraň“, která ji měla zabít… - Zatímco v předchozích
dílech se hlavně „hrály hry“, zde se více politikaří a opět se poukazuje na moc médií. Katniss
si připadá jako rukojmí a nerozhoduje jen sama za sebe. Navíc stále neví, zda její city patří
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Hurikánovi či Peetovi. – Premiéra Hunger Games: Síla vzdoru – 2. část (r. Francis Lawrence) je
v České republice plánovaná na 19. listopad 2015.
–katFRANCIS LAWRENCE (nar. 26.3.1971, Vídeň) je synem profesora fyziky a od tří let vyrůstal v
Los Angeles. Jako školák natáčel amatérské snímky a po maturitě vystudoval film na
losangeleské jezuitské univerzitě Loyola Marymount (LMU; 1991). Díky příteli Mikeu
Rosinovi se dostal k režii hudebních videoklipů, jež vynikaly scenáristickou i vizuální
invencí. Pracoval se známými umělci (mj. Green Day, Britney Spearsová, Jay-Z, Aerosmith,
Jennifer Lopezová, Destiny’s Child, Gwen Stefaniová, Shakira) a také režíroval reklamní
spoty (McDonald’s, Oldsmobile, CoverGirl, Coca-Cola, Calvin Klein, Bacardi, Bud Light,
Disneyland). Úspěšné hudební video s Willem Smithem pro druhý díl Mužů v černém mu
umožnilo přechod k celovečerní tvorbě. Vyzkoušel si různé žánry, než po Garym Rossovi
převzal režisérské otěže populární dystopické série Hunger Games. I nadále se věnuje
realizaci videoklipů (Cena Grammy 2010 za Bad Romance od Lady Gaga). Byl také
výkonným producentem TV seriálů Kings (2009, Králové; + spol. režie) a Touch (2012-13,
Doteky osudu; + spol. režie – TV). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) komiksový
akční horor o neohroženém vymítači démonů Constantine (2005, Constantine) s Keanuem
Reevesem, sci-fi podle románu Richarda Mathesona Já, legenda (2007, I Am Legend) s
Willem Smithem v úloze vědce, jenž jako jediný člověk přežil pandemii, milostný příběh z
cirkusu v době hospodářské krize, natočený podle bestselleru Sary Gruenové, Voda pro
slony (2011, Water for Elephants) s Reese Witherspoonovou, Robertem Pattinsonem a
Christophem Waltzem, neprodaný pilotní snímek Gotham (TV-2012; + spol. prod.), filmy
podle románové série Suzanne Collinsové Hunger Games: Vražedná pomsta (2013, The
Hunger Games: Catching Fire), Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (2014, The Hunger
Games: Mockingjay – Part 1) a The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 (2015, Hunger
Games: Síla vzdoru 2. část) s Jennifer Lawrenceovou v roli vůdkyně odporu proti totalitě
budoucnosti. -mim-
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HURÁ DO PRAVĚKU!
barevný, animovaný, rodinný, dobrodružný, komedie, přístupný, 1:1,85, 3-D, Dolby
Digital/Datasat, dlouhý – 82 min.
Původní název: Dino Time. Země původu: USA, Jižní Korea. Výrobce: Toiion / Myriad
Pictures. Pro CJ Entertainment. Rok výroby: 2012. Premiéra: 15.5.2014. Monopol:
Intersonic. Mluveno: česky (dabováno). – Dino párty začíná!!!
AUTOŘI: Scénář: Adam Beechen, Jae Woo Park, Zack Rosenblatt, James Greco. Režie: John
Kafka, Yoon Suk Choi. Hudba: Stephen Barton. Hudební supervize: Lindsay Fellows. Různé
skladby a písně. Střih: David B. Baron. Zvuk: (design) Stephen P. Robinson. Storyboard:
Dominique Monfery. Animace: (supervize) Kunwoo Lee. Vedoucí animátor: Dominique
Monfery. Výkonný producent: Sharath Sury. Producenti: Joon B. Heo, Jae Y. Moh, Jae Woo
Park, Robert Abramoff, David K. Lovegren. České dialogy: Jana Dotlačilová. Režie české
verze: Alice Hurychová (LS Production Dabing).
V českém znění mluví: Andrea Elsnerová (Tyra), Tereza Bebarová (Sue), Jiří Krejčí (Sarco), Jan
Szymik (Surly), Michal Holán (Výhybka), Jakub Nemčok (Ernie), Jindřich Žampa (Max), Klára
Nováková (Julia). - V původním znění mluví: (uvádíme pro úplnost) Melanie Griffithová
(Tyra), Jane Lynchová (Sue), William Baldwin (Sarco), Stephen Baldwin (Surly), Rob Schneider
(Dodger).
Koprodukční dobrodružný animovaný 3-D snímek Hurá do pravěku! režisérů Johna Kafky a
Yoona Suka Choie vypráví o trojici nezbedných dětí. Dvanáctiletí Max a Ernie jsou kamarádi,
jimž znepříjemňuje život Ernieho mladší sestra Julie; fotí je mobilem a žaluje mamince Sue.
Maxův otec, doktor Santiago, je vynálezce. Jednou trojice omylem spustí jeho dosud
nefungující stroj času a dostane se do doby, kdy Zemi obývali dinosauři, rovnou do hnízda s
vejci Tyry, samice tyrannosaura rexe. Ta je naštěstí považuje za první vylíhnutá mláďata. O
její „potomky“ však mají zájem zlí ještěři Sarco a Surly. Situaci komplikuje to, že jedno z vajec
se souhrou náhod dostalo do garáže Maxova otce, kde se z něho vyklube malý tyrannosaurus
a na čas uteče, než ho Sue s doktorem nalákají na hamburger. Pak se jim podaří zprovoznit
narychlo vyrobený stroj času, dopravit malého praještěra do minulosti, svést tam spolu s
dětmi a s Tyrou vítězný boj se Sarcem a Surlym a vrátit se v pořádku domů.
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HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
barevný, milostný příběh, psychologický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 2-D, Dolby
Digital/Datasat/SDDS), dlouhý – 126 min.
Původní název: The Fault in Our Stars. Země původu: USA. Výrobce: Temple Hill
Entertainment. Pro Twentieth Century Fox. Rok výroby: 2014. Premiéra: 5.6.2014.
Monopol: CinemArt (do 5.12.2015). Mluveno: anglicky (české titulky). – Nejvtipnější smutná
lovestory podle světového knižního bestselleru.
AUTOŘI: Námět: John Green – stejnojmenný román (2012, česky naposledy Euromedia
Group, Praha 2014). Scénář: Scott Neustadter, Michael H. Weber. Režie: Josh Boone.
Kamera: Ben Richardson. Hudba: Mike Mogis, Nate Walcott (Bright Eyes). Píseň: Ed Sheeran:
All of the Star. Různé skladby a písně. Výprava: Molly Hughesová. Kostýmy: Marie Claire
Hannanová. Střih: Robb Sullivan. Zvuk: Jim Emswiller. Koordinátor kaskadérů: Jason Silvis.
Výkonní producenti: Michele Imperatoová, Isaac Klausner. Producenti: Wyck Godfrey,
Marty Bowen. České titulky: Kateřina Hámová.
HERCI: Shailene Woodleyová (Hazel Grace Lancasterová), Ansel Elgort (Augustus Waters),
Nat Wolff (Isaac), Laura Dernová, Sam Trammell (Frannie a Michael Lancasterovi), Mike
Birbiglia (Patrick), Lotte Verbeeková (Lidewij Vliegenthartová), Willem Dafoe (Peter Van
Houten), Milica Govichová, David Whalen (Watersovi), Emily Peacheyová (Monica).
LOKACE: Pittsburgh, Pensylvánie; Amsterodam.
Sedmnáctiletá Hazel Grace Lancasterová bojuje s rakovinou už od třinácti let a ví, že jí moc
času nezbývá. Je kanylou napojena na malý kyslíkový přístroj, který všude vozí s sebou. Na
podpůrné skupině se seznámí s o rok starším Augustusem Watersem, který kvůli rakovině
přišel o nohu. Zamilují se do sebe, ale dívka, která nechce svým nejbližším (zejména
obětavým a starostlivým rodičům) působit větší bolest, než je nutné, trvá na pouhém
přátelství. Po různých peripetiích Augustus splní Hazel sen. Vezme ji i s její matkou Frannií do
Amsterodamu za spisovatelem Peterem Van Houtenem, jehož knihu Císařský neduh, Hazel
už dlouho obdivuje. Krásný pobyt zkazí jen setkání s autorem, z nějž se vyklube nerudný
opilec. S jeho vlídnou sekretářkou Lidewij mladí navštíví dům, kde se skrývala Anna Franková.
Později se pomilují. Augustus pak dívce sdělí, že se mu vrátila nemoc a že zemře dřív než ona.
To se také stane. Na pohřbu se nečekaně objeví Van Houten, který se omluví za své chování
a předá dívce dopis od jejího chlapce s krásným vyznáním... – Snímek Joshe Boonea Hvězdy
nám nepřály vznikl podle stejnojmenného bestselleru Johna Greena. Tvůrci usilovali o
realistický popis milostného vztahu mladých lidí, kteří musejí překonávat problémy, o nichž
zdraví nemají ani tušení. Navzdory snaze vyhnout se citovému vydírání občas převládnou
emoce a melodrama. Zásluhu na věrohodnosti jinak až příliš „vyžehleného“ dramatu má
zejména představitelka Hazel, stoupající hvězda Shailene Woodleyová, která na sebe výrazně
upozornila ve snímku Děti moje (2011, The Descendants; r. Alexander Payne). - Oba hlavní
představitelé spolu nedávno hráli sourozeneckou dvojici v dobrodružné fantasy Divergence
(2014, Divergent; r. Neil Burger).
–tbkJOSH BOONE (vl. jm. Joshua D. Boone, nar. 5.4.1979, Virginia Beach, Virginie) je nejstarším
ze tří dětí a začínal jako filmový amatér. Navštěvoval letní filmové kurzy na
Severokarolínské umělecké škole a v roce 2002 se přestěhoval do Los Angeles, kde
pracoval jako asistent produkce a prodavač v obchodě s gramodeskami. Pokoušel se
uplatnit s vlastními látkami, což se mu po letech povedlo s částečně autobiografickým
scénářem o rozpadlé rodině Zasaženi láskou. Ohlas snímku mu pomohl k angažmá ve
studiu 20th Century Fox, pro něž natočil filmovou verzi bestselleru Johna Greena Hvězdy
nám nepřály. – Filmografie: drama rozvedeného spisovatele a jeho bývalé ženy Stuck in
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Love (2012, Zasaženi láskou; + sc.) s Gregem Kinnearem a Jennifer Connellyovou, příběh
teenagerů, jejichž milostný vztah je poznamenán vážným onemocněním, Hvězdy nám
nepřály (2014, The Fault in Our Stars) s Shailene Woodleyovou a Anselem Elgortem. mim-
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CHLAPECTVÍ
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 166 min.
Původní název: Boyhood. Země původu: USA. Výrobce: Detour Filmproduction. Pro IFC
Films. Rok výroby: 2014. Premiéra: 14.8.2014. Monopol: CinemArt (do 14.8.2017).
Mluveno: anglicky (české titulky). – Něžný, vtipný, chytrý a melancholický film plný krásy a
lidskosti.
AUTOŘI: Scénář: Richard Linklater. Režie: Richard Linklater. Kamera: Lee Daniel, Shane Kelly.
Hudba: různé skladby a písně. Hudební supervize: Randall Poster. Výprava: Rodney Becker.
Kostýmy: Kari Perkinsová. Střih: Sandra Adairová. Zvuk: Ethan Andrus, Ben Lowry, Ben
Lazard. Masky: Darylin Nagyová. Vizuální efekty: Finland Finish. Výkonní producenti:
Jonathan Shering, John Sloss. Producenti: Richard Linklater, Cathleen Sutherlandová.
Koproducenti: Sandra Adairová, Vince Palmo Jr. České titulky: Alena Puršová (Filmprint
Digital).
HERCI: Ellar Coltrane (Mason), Patricia Arquetteová (Olivia), Lorelei Linklaterová (Samantha),
Ethan Hawke (Mason Sr.), Libby Villariová (babička), Marco Perella (prof. Bill Wellbrock),
Jamie Howardová (Mindy), Andrew Villarreal (Randy), Brad Hawkins (Jim), Evie
Thompsonová (Jill), Charlie Sexton (Jimmy), Jennifer Griffinová (paní Darbyová), Barbara
Chisholmová (Carol), Cassidy Johnsonová (Abby), Jenni Tooleyová (Annie), Richard Jones
(děda Cliff), Karen Jonesová (Nana), Zoe Grahamová (Sheena), Maximilian McNamara
(Dalton), Taylor Weaverová (Barb), Jessi Mechlerová (Nicole).
CENY: MFF v Berlíně 2014: Stříbrný medvěd za režii (Richard Linklater). MFF v Seattlu 2014:
nejlepší film, nejlepší režie (Richard Linklater), nejlepší herečka (Patricia Arquetteová). Velká
cena FIPRESCI, udělená na MFF v San Sebastiánu 2014. Oscar: nejlepší herečka ve vedlejší
roli (Patricia Arquetteová); (nominace) nejlepší film (Richard Linklater, Cathleen
Sutherlandová), nejlepší režie (Richard Linklater), nejlepší původní scénář (Richard Linklater),
nejlepší herec ve vedlejší roli (Ethan Hawke), nejlepší střih (Sandra Adairová). Zlatý glóbus:
nejlepší film, nejlepší režie (Richard Linklater), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Patricia
Arquetteová); (nominace) nejlepší herec ve vedlejší roli (Ethan Hawk), nejlepší scénář
(Richard Linklater). Ceny BAFTA: nejlepší film (Richard Linklater, Cathleen Sutherlandová),
nejlepší režie (Richard Linklater), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Patricia Arquetteová);
(nominace) nejlepší původní scénář (Richard Linklater), nejlepší herec ve vedlejší roli (Ethan
Hawke). Ceny ISA: nejlepší režie (Richard Linklater), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Patricia
Arquetteová); (nominace) nejlepší film, nejlepší herec ve vedlejší roli (Ethan Hawk), nejlepší
střih (Sandra Adairová). Ceny NYFCC: nejlepší film, nejlepší režie (Richard Linklater), nejlepší
herečka ve vedlejší roli (Patricia Arquetteová). Ceny LAFCA: nejlepší film, nejlepší režie
(Richard Linklater), nejlepší herečka (Patricia Arquetteová), nejlepší střih (Sandra Adairová).
Ceny NSFC: nejlepší režie (Richard Linklater), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Patricia
Arquetteová). Cena Britského nezávislého filmu: nejlepší zahraniční film. – César:
(nominace) nejlepší zahraniční film.
Scenárista a režisér Richard Linklater je známý zejména svou komorní trilogií, v níž v průběhu
let sledoval osudy jedné milenecké dvojice, Before Sunrise (1995, Před úsvitem - V), Před
soumrakem (2004, Before Sunset) a Před půlnocí (2013, Before Midnight). Souběžně se svou
další filmovou tvorbou se od roku 2002 věnoval zajímavému experimentu: časosběrnému
hranému filmu Chlapectví. Po dvanáct let sledoval fiktivní osudy chlapce Masona, jemuž bylo
na počátku šest let. Každý rok štáb realizoval tři až čtyři natáčecí dny. - Mason žije s o něco
starší sestrou Samanthou a s rozvedenou matkou Olivií. Občas se stýká i s otcem Masonem
starším. Rodina se často stěhuje, nikdy však neopustí hranice Texasu. Zatímco děti prožívají
běžný životní cyklus, matka večerně dostuduje a začne učit na vysoké škole. Zároveň nemá
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štěstí na další partnery. Z jednoho se vyklube alkoholik, druhý zmizí z rodiny bez vysvětlení.
Přechody mezi jednotlivými roky jsou nenápadné, a děj tak působí jako ucelený rodinný
příběh. Nejporozuhodnější je sledovat zrání dětí, jež představují Ellar Coltrane a režisérova
dcera Lorelei Linklaterová. Z dospělých je hlavní tíže na vynikající Patricii Arquetteové a na
Linklaterově dvorním herci Ethanu Hawkeovi. Vyprávění plyne až na výjimky bez
dramatických okamžiků a bez obvyklých tenzí; právě pozitivní vyznění je jednou ze zásadních
hodnot pozoruhodného díla. Kromě běžných trablů má Mason vcelku šťastné dětství a
dospívání. Věnuje se fotografování, prožije první lásku a rozchod s ní a nakonec odchází na
vysokou školu. Matka zůstává sama, zatímco otec má už několik let novou rodinu.
-tbkRICHARD LINKLATER (vl. jm. Richard Stuart Linklater, nar. 30.7.1960, Houston, Texas)
vyrůstal s matkou a s otčímem v texaském Huntsville. Nedokončil studia literatury a
dramatu na místní Státní univerzitě Sama Houstona a odjel pracovat na vrtnou plošinu do
Mexického zálivu. Pak se přestěhoval do Austinu a s kameramanem Leem Danielem a
novinářem Lewisem Blackem založili Austinskou filmovou společnost (1985), v níž působil
jako umělecký ředitel. Jako samouk natáčel filmy o svých vrstevnících, nejprve na formát
8mm. Prosadil se snímky Flákač (nominace na Cenu ISA za nejlepší první film a za režii) a
Omámení a zmatení, jimiž se zařadil k předním představitelům americké nezávislé scény.
Velký ohlas zaznamenal díky romantickému snímku Před úsvitem (Stříbrný medvěd za režii
na MFF v Berlíně), k němuž se ve spolupráci s oběma hlavními představiteli Ethanem
Hawkem a Julií Delpyovou později vrátil dvěma pokračováními Před soumrakem
(nominace na Oscara a na Cenu ISA za scénář) a Před půlnocí (Ceny LAFCA, NSFC, nominace
na Oscara a na Cenu ISA za scénář). V roce 2014 dokončil pozoruhodný experiment,
časosběrný hraný film Chlapectví (Stříbrný medvěd za režii na MFF v Berlíně, Zlatá jehla za
nejlepší film a režii na MFF v Seattlu, Velká cena FIPRESCI), který natáčel dvanáct let a v
němž sledoval postupné zrání šestiletého chlapce a dění v jeho rodině. Ve své tvorbě,
postavené na dialogu a postupném vývoji postav, dával značný prostor improvizaci. Zaujal
i dalšími nezávislými díly, např. Sním či bdím? (nominace na Cenu ISA za scénář a za režii) a
Bernie (nominace na Cenu ISA za nejlepší film), ale uplatnil se rovněž v Hollywoodu (The
Newton Boys, Škola ro(c)ku, Špatné zprávy pro Medvědy). Má vlastní výrobní společnost
Detour Filmproduction a občas hraje epizodní úlohy. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno
jinak) kr. f. o texaském hudebním festivalu Woodshock (1985; + sc., kam.), minimalistický
celovečerní debut It’s Impossible to Learn to Plow by Reading Books (1988, Čtením knížek
se nelze naučit orat; + sc., kam., střih, prod., herec), v němž hrál rebelantského
vysokoškoláka, poznávajícího okolní svět, sociální satira o zkrachovalých studentech, kteří
si vytvářejí vlastní subkulturu, Slacker (1990, Flákač; + sc., prod., herec), natočená s
neprofesionálními herci, portrét několika studentů během posledního dne školy v roce
1976, Dazed and Confused (1993, Omámení a zmatení; + sc., spol. prod. – TV), jenž získal
kultovní oblibu, příběh muže a ženy, kteří se poznají ve vlaku a stráví spolu noc ve Vídni,
Before Sunrise (1995, Před úsvitem; + spol. sc. – V), tragikomické příběhy několika mladých
lidí podle divadelní hry Erica Bogosiana Předměstí (1996, SubUrbia), skutečný příběh čtyř
texaských bratrů, kteří ve 20. letech vylupovali banky, The Newton Boys (1998; + spol. sc. –
V) s Matthewem McConaugheyem a Ethanem Hawkem, ambiciózní experimentální snímek
o mladíkovi, snažícím se dopátrat smyslu lidské existence, Waking Life (2001, Sním či
bdím?; + sc., spol. kam., hlas – TV), v němž scény natočené s živými herci převedl do
digitální podoby a posléze je animoval, digitálně natočené drama podle jevištní hry
Stephena Belbera o třech přátelích ze střední školy, kteří se po letech setkají v motelovém
pokoji, Tape (2001, Přiznání – V) s Ethanem Hawkem, Robertem Seanem Leonardem a
Umou Thurmanovou, kr. dok. Live from Shiva’s Dance Floor (2003, Živě z Šivova tanečního
parketu), v němž newyorský turistický průvodce a samorostlý filozof Timothy Speed
Levitch hovoří o Manhattanu po teroristických útocích z 11. září 2001, komerčně úspěšná
komedie Škola ro(c)ku (2003, The School of Rock) s Jackem Blackem, volné pokračování
filmu Před úsvitem, nazvané Před soumrakem (2004, Before Sunset; + spol. sc., spol.
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prod.), neprodaný pilotní snímek o lidech pracujících za minimální mzdu /$5.15/Hr. (TV2004, 5,15 dolaru/hod.; + spol. sc., spol. prod.), remake úspěšné baseballové komedie Bad
News Bears (2005, Špatné zprávy pro Medvědy; + spol. prod. – V) s Billym Bobem
Thorntonem, adaptace knihy Erica Schlossera Fast Food Nation (2006, Fast Food Nation; +
spol. sc.), přepis sci-fi románu Philipa K. Dicka A Scanner Darkly (2006, Temný obraz; + sc. –
V) znovu pracující s animací živých herců, dok. o univerzitním baseballovém trenérovi
Augiem Garridovi, nazvaný Inning by Inning: A Portrait of a Coach (2008, Směna za
směnou: Portrét kouče), příběh středoškoláka, který se dá k divadlu, Me and Orson Welles
(2009, Já a Orson Welles; + spol. prod. – TV) se Zacem Efronem, černá kriminální komedie
Bernie (2011, Bernie; + spol. sc., spol. prod.) s Jackem Blackem a Shirley MacLaineovou,
šestidílný dok. seriál s Levitchem, objevujícím zastrčené památky amerických měst, Up to
Speed (TV-2012, Podle Speeda; + spol. sc., spol. prod.), závěrečná část romantické trilogie,
nazvaná Před půlnocí (2013, Before Midnight; + spol. sc., spol. prod.), časosběrný hraný
film, sledující dětství a dospívání jednoho kluka v průběhu dvanácti let, Chlapectví (2014,
Boyhood; + sc., spol. prod.); (herec, není-li uvedeno jinak) Underneath (1994, Skryté zlo; r.
Steven Soderbergh – V), anim. f. Beavis and Butt-head Do America (1996, Beavis a Butthead dobývají Ameriku; r. Mike Judge; hlas – V), Scotch and Milk (1998, Skotská a mléko; r.
Adam Goldberg), Chelsea Walls (2000, Stěny v hotelu Chelsea; r. Ethan Hawke), Spy Kids:
Špióni v akci (2001, Spy Kids; r. Robert Rodriguez), The Hottest State (2006, Hořká krajina;
r. Ethan Hawke – V), RSO Registered Sex Offender (2008, Registrovaný sexuální delikvent;
r. Bob Byington).
-mim-
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CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital (Datasat/SDDS), dlouhý – 119 min.
Původní název: Deliver Us from Evil. Země původu: USA. Výrobce: Screen Gems / Jerry
Bruckheimer Films. Ve spolupráci s LStar Capital. Rok výroby: 2014. Premiéra: 3.7.2014.
Monopol: Falcon (do 2.7.2016). Mluveno: anglicky, italsky, latinsky, španělsky (české titulky).
– Inspirováno skutečným příběhem newyorského policisty Ralpha Sarchieho. Opravdové zlo
vás teprve čeká.
AUTOŘI: Námět: Ralph Sarchie, Lisa Collier Coolová – kniha Chraň nás od zlého (2001, česky
nakl. Noxi, Bratislava 2014). Scénář: Scott Derrickson, Paul Harris Boardman. Režie: Scott
Derrickson. Kamera: Scott Kevan. II. kamera: Lukasz Jogalla. Hudba: Christopher Young.
Různé skladby a písně. Výprava: Bob Shaw. Kostýmy: Christopher Peterson. Střih: Jason
Hellmann. Zvuk: (design) Paul N.J. Ottosson; T.J. O’Mara. Zvláštní maskérské efekty: David
Presto. Vizuální efekty: (supervize) Robert Habros, Curt Miller; Tippett Studio, Scoundrel
VFX, The Resistance VFX. Zvláštní efekty: (koordinátor) Drew Jiritano Jr. Odborný poradce:
Ralph Sarchie. Koordinátor kaskadérů: G.A. Aguilar. Výkonní producenti: Mike Stenson,
Chad Oman, Paul Harris Boardman, Glenn S. Gainor, Ben Waisbren. Producent: Jerry
Bruckheimer. České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital).
HERCI: Eric Bana (Sarchie), Édgar Ramírez (Mendoza), Olivia Munnová (Jen), Chris Coy
(Jimmy), Dorian Missick (Gordon), Joel McHale (Butler), Sean Harris (Santino), Lulu
Wilsonová (Christina), Olivia Hortonová (Jane), Scott Johnsen (Griggs), Danile Sauli
(Salvatore).
Další horor žánrového specialisty Scotta Derricksona Chraň nás od zlého kombinuje policejní
film s vymítačským tématem. Vznikl podle knihy, v níž newyorský policista Ralph Sarchie
popisuje různé epizody z praxe, jež se vymykaly rozumovému chápání. Sarchie se dnes
naplno věnuje nadpřirozeným jevům a působil u snímku jako poradce. Scenáristé sjednotili
děj do příběhu, v němž Sarchie s parťákem Butlerem pátrají po příčinách drastických zločinů.
Zjistí, že případy jsou spojeny se třemi veterány z Iráku, kteří se (jak popisuje prolog) v roce
2010 ocitli v podzemní jeskyni tváří v tvář nevysvětlenému děsu. Byli nakažení tzv. primárním
zlem, jež nyní šíří i v newyorském Bronxu. Obětmi démonů se téměř stanou i Sarchieho
dcerka Christina a manželka Jen. Původně nevěřícímu policistovi pomáhá svérázný kněz
Mendoza, specializující se na vymítání. Značně krvavý a místy až naturalistický snímek (s
protahovanou scénou exorcismu) se opírá o noční atmosféru města, v němž téměř stále prší,
o překvapivé zvraty a o působivé audiovizuální efekty. Jistou roli v něm hraje píseň Break On
Through (To The Other Side) (Prorazit [na druhou stranu]) skupiny The Doors.
-tbkSCOTT DERRICKSON (nar. 16.7.1966, Denver, Colorado) vystudoval literaturu, teologii a
média na kalifornské evangelické univerzitě Biola (1990) a pak absolvoval filmovou fakultu
Jihokalifornské univerzity (USC) pozoruhodným filmem Láska v troskách, oceněným na
několika festivalech. Se spolužákem Paulem Harrisem Boardmanem vytvořil úspěšnou
scenáristickou dvojici a jako režisér se prosadil dramatizací skutečného případu exorcismu
V moci ďábla. Kromě nákladného sci-fi remaku Den, kdy se zastavila Země (jenž mu také
přinesl největší divácký ohlas) se programově věnuje hororu, neboť ho jako věřícího
křesťana zajímá pro tento žánr charakteristický vyhrocený zápas mezi dobrem a zlem. V
srpnu 1993 se oženil s diplomovanou sestrou Joyce Ericssonovou, kterou znal ze studií na
Biole a s níž vychovává dva syny. – Filmografie: (podíl na produkci či výkonné produkci,
není-li uvedeno jinak) Urban Legends: Final Cut (2000, Temná legenda 2; r. John Ottman;
spol. sc. – V), Země hojnosti (2004, Land of Plenty; r. Wim Wenders; spol. nám.), The
Visitation (2005, Návštěva; r. Robby Henson), Devil’s Knot (2013, Ďáblův uzel; r. Atom
Egoyan; + spol. sc.), Incompresa (2014, Nepochopená; r. Asia Argentoová), Kristy (2014; r.
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Oliver Blackburn), Sinister 2 (2015, Sinister 2; r. Ciaran Foy; + nám., spol. sc.); (režie, není-li
uvedeno jinak) střm. alegorický snímek o dvou démonech, zasévajících strach a beznaděj
do srdcí zákazníků jedné benzinové pumpy, Love in the Ruins (1995, Láska v troskách; +
spol. sc., střih, spol. prod.), pátý ze série hororů Hellraiser: Inferno (2000; + spol. sc. – V),
soudní drama o knězi, souzeném za zabití posedlé dívky, V moci ďábla (2005, The Exorcism
of Emily Rose; + spol. sc.) s Tomem Wilkinsonem a Laurou Linneyovou, nová verze
klasického filmu o mírumilovné návštěvě z vesmíru Den, kdy se zastavila Země (2008, The
Day the Earth Stood Still) s Keanu Reevesem a Jennifer Connellyovou, horor o spisovateli
ve strašidelném domě Sinister (2012, Sinister; + spol. sc., spol. prod.) s Ethanem Hawkem,
skutečné hororové drama newyorského policisty, vyšetřujícího sérii děsivých zločinů,
spjatých s paranormálními jevy, Chraň nás od zlého (2014, Deliver Us from Evil; + spol. sc.)
s Ericem Banou.
-mim-
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IDA
černobílý, psychologický, přístupný, 1:1,33, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 79 min.
Původní název: Ida. Země původu: Polsko, Dánsko. Výrobce: Opus Film / Phoenix Film. Ve
spolupráci s Portobello Pictures. Koprodukce: Canal Plus Poland, Phoenix Film. S podporou:
Polski Instytut Sztuki Filmowej / Eurimages / Det Danske Filminstitutet. Rok výroby: 2013.
Premiéra: 17.7.2014. Monopol: Aerofilms (do 4.2.2024). Mluveno: polsky. (české titulky). –
Film o identitě, rodině, víře, vině, socialismu a hudbě.
AUTOŘI: Scénář: Paweł Pawlikowski, Rebecca Lenkiewiczová. Režie: Paweł Pawlikowski.
Kamera: Łukasz Żal, Ryszard Lenczewski. Hudba: Kristian Selin Eidnes Andersen. Různé
skladby a písně. Výprava: Katarzyna Sobańská, Marcel Sławiński. Kostýmy: Aleksandra
Staszková. Střih: Jarosław Kamiński. Zvuk: Claus Lynge. Vizuální efekty: Stage 2. Výkonná
producentka: Sofie Wanting Hassingová. Producenti: Eric Abraham, Piotr Dzięcioł, Ewa
Puszczyńská. Koproducent: Christian Falkenberg Husum. České titulky: Lenka Tyrpáková
(Filmprint Digital).
HERCI: Agata Kuleszová (Wanda Gruzová), Agata Trzebuchowská (Ida Lebensteinová/sestra
Anna), Dawid Ogrodnik (mladík), Joanna Kuligová (zpěvačka), Jerzy Trela (Szymon Skiba),
Adam Szyszkowski (Feliks Skiba), Halina Skoczyńská (matka představená), Dorota Kuduková
(Feliksova žena).
CENY (výběr): MFF v Londýně 2013: Velká cena. MFF v Torontu 2013: Cena FIPRESCI. MFF ve
Varšavě 2013: Velká cena, Cena ekumenické poroty. Camerimage 2013, Bydhošť: Zlatá žába
(Łukasz Żal, Ryszard Lenczewski). Polské výroční ceny Orel: nejlepší film, nejlepší režie
(Paweł Pawlikowski), nejlepší herečka (Agata Kuleszová); (nominace) nejlepší scénář (Paweł
Pawlikowski, Rebecca Lenkiewiczová), nejlepší kamera (Łukasz Żal, Ryszard Lenczewski),
nejlepší výprava (Katarzyna Sobańská, Marcel Sławiński), nejlepší kostýmy (Aleksandra
Staszková), nejlepší střih (Jarosław Kamiński), objev roku (Agata Trzebuchowská, Łukasz Żal).
Festival polských hraných filmů, Gdyně: nejlepší film, nejlepší herečka (Agata Kuleszová),
nejlepší kamera (Łukasz Żal, Ryszard Lenczewski), nejlepší výprava (Katarzyna Sobańská,
Marcel Sławiński). Cena NYFCC: nejlepší zahraniční film. Evropské filmové ceny: nejlepší
film, nejlepší režie (Paweł Pawlikowski), Cena Carla Di Palmy za kameru (Łukasz Żal, Ryszard
Lenczewski), nejlepší scénář (Paweł Pawlikowski, Rebecca Lenkiewiczová), Cena diváků;
(nominace) nejlepší herečka (Agata Kuleszová/Agata Trzebuchowská). Filmová cena
Evropského parlamentu Lux 2014. Ceny LAFCA: nejlepší zahraniční film, nejlepší herečka
(Agata Kuleszová). Oscar: nejlepší cizojazyčný film; (nominace) nejlepší kamera (Łukasz Żal,
Ryszard Lenczewski). Ceny BAFTA: nejlepší cizojazyčný film (Paweł Pawlikowski, Eric
Abraham, Piotr Dzięcioł, Ewa Puszczyńská); (nominace) nejlepší kamera (Łukasz Żal, Ryszard
Lenczewski). Cena ISA: nejlepší zahraniční film. - Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší
cizojazyčný film. César: (nominace) nejlepší zahraniční film. Ceny slovenské filmové kritiky:
nejlepší zahraniční film ve slovenských kinech, cena za distribuci tohoto filmu (ASFK).
V černobílém psychologickém snímku Ida se varšavský rodák Paweł Pawlikowski, který žije
od svých čtrnácti let ve Velké Británii, vrací do raných šedesátých let v Polsku. - Osmnáctiletá
osiřelá Anna vyrostla v katolickém klášteře. Než složí řeholní slib, musí navštívit svou jedinou
příbuznou Wandu, která se o ni nikdy nezajímala. Od cynické a panovačné čtyřicátnice se
dozví, že se jmenuje Ida Lebensteinová a že je Židovka. Zaskočená dívka chce navštívit hrob
rodičů. Dosud odmítavá teta se s ní autem vydá do vsi, kde Lebensteinovi žili, i když se neví,
kde jsou jejich těla. Společná cesta pokorné katoličky a arogantní bývalé komunistické
prokurátorky, dnes soudkyně, tíhnoucí k alkoholu, přivede Idu k zamyšlení nad řeholním
slibem. Cestou se dvojice seznámí s mladým saxofonistou a dívka poprvé slyší jazz. Navštíví v
nemocnici sedláka Skibu, který Lebensteinovy ukrýval. Jeho syn Feliks se ženou bydlí v jejich
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někdejším domě a přizná se, že zabil Idiny rodiče i Wandina synka Tadzia, protože byl
obřezaný. Ida byla malá a zrzavá, proto ji ušetřil. Mladá žena se vzdá nároků na dům a dozví
se, kde jsou mrtví zakopáni. Jejich ostatky pak s Wandou dopraví do rodinné hrobky na
židovském hřbitově. Vzpomínky a výčitky svědomí přimějí Wandu k sebevraždě. Ida, která
odložila slib, se po tetině pohřbu přiopije, zatančí si se saxofonistou, pomiluje se s ním a pak
se vrátí do kláštera. – Výjimečný a vytříbený snímek má úspěch u kritiků i u diváků; postupné
rozkrývání minulosti, téměř detektivní zápletka, otázka viny, trestu, odpuštění a vykoupení,
minimum dialogů a civilní výkony obou protagonistek (představitelka Idy je neherečka)
vzbuzují empatii a udržují divákovu pozornost. - Distribuční premiéry v kinu Světozor
(16.7.2014) se zúčastnil režisér Paweł Pawlikowski. -katPAWEŁ PAWLIKOWSKI [též Paul Pawlikowski] (nar. 1957, Varšava) žije od čtrnácti let ve
Velké Británii, kam odešel s matkou, která se jako univerzitní učitelka angličtiny provdala
za Brita. Vystudoval německou a francouzskou literaturu a filozofii na Oxfordské univerzitě
(1982), kde si též osvojil filmařské základy ve Filmmakers’ Workshop a kde v roce 1981
spoluzaložil a řídil filmový měsíčník Stills. Po krátkém působení v Channel 4 nastoupil do
BBC (1986) a prosadil se jako jeden z nejosobitějších britských režisérů dok. filmů, jenž ve
stylu poetického realismu zachycuje kontroverzní témata, události a postavy. Stejně
výrazný talent projevil posléze v hraném filmu. Jeho druhý hraný snímek Poslední útočiště
získal kromě Ceny Carla Foremana pro nejslibnějšího debutanta britského filmu (jedna z
Cen BAFTA) také ocenění na mezinárodních festivalech (Edinburgh, Soluň, Londýn, Gijón).
S příznivým ohlasem se setkal i snímek Moje léto lásky (mj. Cena BAFTA). Zatím největšího
úspěchu však dosáhl snímkem Ida (mj. Velká cena na MFF v Londýně 2013, Velká cena a
Cena ekumenické poroty na MFF ve Varšavě 2013, Cena FIPRESCI na MFF v Torontu,
výroční polská cena Orel za nejlepší film, režii a scénář, cena za nejlepší film na FPHF v
Gdyni). Pawlikowski byl hostem Febiofestu 2012, kde se v rámci jeho pocty promítalo pět
filmů. – Filmografie: (režie, scenář nebo podíl na něm, není-li uvedeno jinak) dok. Lucifer
over Lancashire (1987, Lucifer nad Lancashirem), kr. f. Extraordinary Adventures (1988,
Neobyčejná dobrodružství), „předlistopadový“ portrét Vaclav Havel (1989), dok. o ruském
básníkovi Venediktu Jerofejevovi From Moscow to Pietushki (TV-1991, Z Moskvy do
Petušek), střm. hraný dok. o osudech pravnuka slavného spisovatele Dostoevsky’s Travels
(TV-1991, Dostojevskij na cestách; + prod.), střm. dok. přibližující atmosféru válečného
konfliktu v Bosně Serbian Epics (TV-1992, Srbský epos; + prod., zvuk), kr. f. The Grave Case
of Charlie Chaplin (TV-1993, Případ hrobu Charlieho Chaplina), střm. portrét ruského
nacionalisty Tripping with Zhirinovsky (TV-1995, Na výletě s Žirinovským; + prod.),
milostné drama s prvky thrilleru a politické satiry o vztahu ambiciózního ruského
kameramana k britské televizní producentce na pozadí současné ruské reality The Stringer
(1997, Dopisovatel), střm. dokudrama o mladistvých kriminálnících Twockers (1999, Zloději
aut), dramatický příběh mladé Rusky, která přijíždí se synkem do Velké Británie, kde žádá
o politický azyl, Last Resort (2000, Poslední útočiště), poetický prázdninový příběh Moje
léto lásky (2004, My Summer of Love), psychothriller o americkém spisovateli, který se v
Paříži setká s osudovou ženou, La femme du Vème (2011, Žena z Latinské čtvrti – TV), Gare
du Nord (2013; r. Claire Simonová; herec), černobílý snímek o novicce, která před řeholním
slibem zjišťuje okolnosti smrti svých židovských rodičů, o nichž neměla ani tušení, Ida
(2013, Ida).
-fik-
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INTERSTELLAR
barevný, sci-fi, psychologický, katastrofický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, IMAX (70mm
- 1:2,41, 1:1,44), Dolby Digital 5.1 (Datasat), dlouhý – 169 min.
Původní název: Interstellar. Země původu: USA, Velká Británie. Výrobce: Syncopy / Lynda
Obst Productions. Pro Paramount / Warner Bros. Ve spolupráci s Legendary Pictures. Rok
výroby: 2014. Premiéra: 6.11.2014. Monopol: Warner Bros. ČR. Mluveno: anglicky (české
titulky). – Zánik Země nebude naším koncem.
AUTOŘI: Scénář: Jonathan Nolan, Christopher Nolan. Režie: Christopher Nolan. Kamera:
Hoyte Van Hoytema. Hudba: Hans Zimmer. Různé skladby a písně. Výprava: Nathan Crowley.
Kostýmy: Mary Zophresová. Střih: Lee Smith. Zvuk: (design) Richard King; Mark Weingarten.
Masky: Luisa Abelová. Vizuální efekty: (supervize) Paul Franklin; Double Negative, New Deal
Studios. Zvláštní efekty: (supervize) Scott Fisher. Koordinátor kaskadérů: George Cottle.
Výkonní producenti: Jordan Goldberg, Jake Myers, Kip Thorne, Thomas Tull. Producenti:
Emma Thomasová, Christopher Nolan, Lynda Obstová. České titulky: neuvedeny.
HERCI: Matthew McConaughey (Cooper), Anne Hathawayová (Amelia Brandová), Jessica
Chastainová (dospělá Murph), Ellen Burstynová (stará Murph), Mackenzie Foyová (malá
Murph), Matt Damon (dr. Mann), John Lithgow (Donald), Michael Caine (prof. Brand), Casey
Affleck (dospělý Tom), Wes Bentley (Doyle), Topher Grace (Getty), David Gyasi (Romilly),
Timothée Chalamet (mladší Tom), Leah Cairnsová (Lois), David Oyelowo (ředitel školy), Collet
Wolfeová (učitelka), William Devane (Williams); (hlasy) Bill Irwin (TARS), Josh Stewart (CASE).
LOKACE: Kanada (Alberta): Calgary, Lethbridge, Canmore, Nanton, Fort Macleod; Island; USA
(Kalifornie): Los Angeles, Altadena, Torrance.
CENY: Ceny BAFTA: nejlepší zvláštní vizuální efekty (Paul Franklin, Andrew Lockley, Scott
Fisher); (nominace) nejlepší kamera (Hoyte Van Hoytema), nejlepší původní hudba (Hans
Zimmer), nejlepší výprava (Nathan Crowley, Garry Fettis). - Oscar: (nominace) nejlepší
původní hudba (Hans Zimmer), nejlepší výprava (Nathan Crowley, Garry Fettis), nejlepší zvuk
(Garry A. Rizzo, Gregg Landaker, Mark Weingarten), nejlepší střih zvukových efektů (Richard
King), nejlepší vizuální efekty (Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter, Scott Fisher). Zlatý
glóbus: (nominace) nejlepší původní hudba (Hans Zimmer).
Christopher Nolan napsal s bratrem Jonathanem Nolanem scénář filmu Interstellar (česky
nejspíše Mezihvězdný pohon), který je ambiciózní sci-fi ve stylu klasických děl žánru. V
příběhu z neurčité budoucnosti o záchraně lidstva ze Země, jež pozvolna podléhá
katastrofám a stává se neobyvatelnou, se spojuje nebezpečná vesmírná expedice s
komorním dramatem farmářské rodiny. Významnou roli tu kromě emotivní roviny rodinných
vztahů hrají vědecké formulace spjaté s gravitací a vesmírným časoprostorem, kde existují
červí díry a černé díry. – Ovdovělý farmář Cooper byl testovacím pilotem NASA. Nyní se stará
o to, aby zachránil úrodu kukuřice. Žije s tchánem Donaldem, s patnáctiletým synem Tomem
a desetiletou dcerkou Murph. Právě díky ní objeví souřadnice, které je oba dovedou k přísně
utajené základně NASA. Tady se Cooper setká s profesorem Brandem a jeho dcerou Amelií.
Vědec mu vysvětlí, že před neodvratnou zkázou Země plánuje přesídlit lidstvo na planetu v
jiné galaxii, do níž je možné dostat se červí dírou, již nedávno objevili zcela zjevně díky
pomoci mimozemských bytostí. Nepodaří-li se plán A, podle plánu B se přemístí alespoň pět
tisíc zmrazených oplodněných vajíček. Cooper se má stát pilotem kosmické lodi Endurance.
Po cestě červí dírou má s astronauty a vědci Brandovou, Doylem a Romillym a s
krabicovitými androidy TARSem a CASEm vyhledat vhodnou planetu. Před nimi už kdysi
odletěli jiní průzkumníci, kteří objevili tři možné planety. – Murph je zoufalá, že ji otec
opouští. Ani se s ním nerozloučí. – Posádka proletí červí dírou a dostane se na první planetu,
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pokrytou mělkou vodou. Astronauté se musí spasit před obřími vlnami, přičemž kvůli
Brandové zahyne Doyle. Romilly je po jejich návratu o třiadvacet let starší. Brandová chce na
planetu Wesleyho Edmondse, ale Cooper, který pochopil, že je do vědce zamilovaná,
rozhodne letět na planetu dr. Manna. Muž, jehož tam probrali z hyperspánku, tvrdí, že to je
ten pravý svět pro lidstvo. Protože mu ostatní nevěří, pokusí se při průzkumu povrchu
zlikvidovat Coopera, jehož na poslední chvíli zachrání Brandová. Mann způsobí výbuch své
stanice, v níž zahyne Romilly, a odletí ve výsadkovém modulu k Endurance. Zemře při pokusu
dostat se dovnitř a zároveň loď poškodí. – Astronauti průběžně dostávají zprávy ze Země.
Cooper tak ví, že Tom dál farmaří, že má manželku Lois, že přišel o synka, ale narodil se mu
další. Murph spolupracuje s profesorem Brandem, který jí před svou smrtí přizná, že rovnice,
která by lidstvo zachránila, neexistuje. Ve videozáznamu mladá žena osočí Brandovou i otce,
že to věděli (což není pravda). – Vzhledem k nedostatku paliva pošle Cooper Brandovou za
Edmondsem a sám se oddělí v modulu od Endurance. Katapultuje se z vesmírného plavidla a
s pomocí neznámých sil se ocitne za knihovnou pokoje své dcery. Pochopí, že díky časové
smyčce, byl on sám „duchem“, který komunikoval s malou Murph (podle něj vyšší
inteligence, která pomáhá, jsou lidé z budoucnosti a ne mimozemšťané). Dokáže se pomocí
morseovky spojit s dospělou Murph, jež díky němu vyřeší rovnici. – Astronaut se probere na
obří kosmické stanici Cooper u Saturnu. Je mu sto dvacet čtyři let. Setká se se starou
umírající Murph, která má početnou rodinu s lékařem Gettym. Na její radu se zmocní modulu
a odletí za Amélií, žijící na Edmondsově planetě. – Ve filmu se hodně mluví a hodně v něm
zní mohutná Zimmerova hudba. Zároveň však Nolan působivě pracuje i s tichem. – Tvůrci se
radili s předním teoretickým fyzikem Kipem Thornem, který se stal i jedním z výkonných
producentů. – Film je uváděn ve formátu 2-D a v pražském kině IMAX (jako jediném v Evropě
kromě Británie) ze 70mm filmového pásu, přičemž v některých sekvencích se obraz zvětší až
na formát 1:1,44.
-tbkCHRISTOPHER NOLAN (vl. jm. Christopher Jonathan James Nolan, nar. 30.7.1970, Londýn)
pochází z britsko-americké rodiny reklamního pracovníka a letušky a je synovcem
anglického herce Johna Nolana (nar. 1938). Vyrůstal částečně v Chicagu a má dvojí
občanství. Už jako dítě natáčel amatérské filmy s otcovou 8mm kamerou. Vystudoval
anglickou literaturu na londýnské University College, kde měl také možnost natáčet krátké
snímky. Byl výrazně ovlivněn poetikou filmu noir a upozornil na sebe druhým celovečerním
dílem Memento, vyprávěným pozpátku, za nějž získal řadu ocenění (mj. Cena ISA za scénář
a za režii, Cena kritiků a Zvláštní cena poroty ex aequo na FF v Deauville, Cena za scénář na
festivalu Sundance, Ceny AFI a LAFCA, nominace na Oscara a na Zlatý glóbus za scénář).
Prosadil se jako vizuálně nadaný postmoderní tvůrce temných komiksových adaptací
Batmana a myšlenkově ambiciózních sci-fi opusů Počátek (nominace na Oscara za nejlepší
film a režii, nominace na Zlatý glóbus za scénář a režii, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší
film, scénář a režii) a Interstellar. Za své dílo byl vyznamenán na MFF v Chicagu (2008).
Autorsky spolupracuje s mladším bratrem, scenáristou Jonathanem Nolanem. Jeho
manželkou se v roce 1997 stala spolužačka z univerzity Emma Thomasová, s níž má čtyři
děti a jež je producentkou všech jeho děl. Od roku 2001 mají vlastní výrobní společnost
Syncopy. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Tarantella (1989), Larceny (1996,
Krádež) a Doodlebug (1997; + sc., kam., střih, spol. výprava); celovečerní prvotina o muži,
který se nabourává lidem do soukromí, Following (1998, Sledování; + sc., kam., spol. střih,
spol. prod. – TV), natočená s minimálními prostředky, černé kriminální drama Memento
(2000, Memento; + sc.) s Guyem Pearcem a Carrie-Anne Mossovou, remake norského
krimithrilleru, odehrávající se na Aljašce, Insomnie (2002, Insomnia) s Alem Pacinem a
Robinem Williamsem, snímek s oblíbeným komiksovým hrdinou Batman začíná (2005,
Batman Begins; + spol. sc.) s Christianem Balem, příběh soupeřících kouzelníků Dokonalý
trik (2006, The Prestige; + spol. sc., spol. prod.) s Hughem Jackmanem a Christianem
Balem, další batmanovský film Temný rytíř (2008, The Dark Knight; + spol. sc., spol. prod.) s
Christianem Balem, komplikovaný akční thriller Počátek (2010, Inception; + sc., spol. prod.)
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s Leonardem DiCapriem, třetí díl batmanovské série Temný rytíř povstal (2012, The Dark
Knight Rises; + spol. sc., spol. prod.) s Christianem Balem, sci-fi o cestě za obyvatelnými
světy mimo sluneční soustavu Interstellar (2014, Interstellar; + spol. sc., spol. prod.) s
Matthewem McConaugheym, Anne Hathawayovou a Jessicou Chastainovou; (podíl na
produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Muž z oceli (2013, Man of Steel; r.
Zack Snyder; + spol. nám.), Transcendence (2014, Transcendence; r. Wally Pfister), Batman
v Superman: Dawn of Justice (2016; r. Zack Snyder).
-mim-
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JÁ, FRANKENSTEIN
barevný, akční, horor, fantasy, komiksový, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35 ,2-D, 3-D,
Datasat/Dolby 7.1/SDDS, dlouhý – 93 min.
Původní název: I, Frankenstein. Země původu: USA, Austrálie. Výrobce: Hopscotch Features
/ Lakeshore / Lionsgate / Sidney Kimmel. Pro Lionsgate / Lakeshore Entertainment / Sidney
Kimmel Entertainment. Rok výroby: 2013. Premiéra: 30.1.2014. Monopol: A-Company.
Mluveno: anglicky (české titulky). – Akční fantasy od tvůrců série Underworld, natočené
podle komiksové předlohy Kevina Greviouxe.
AUTOŘI: Námět: Kevin Grevioux – komiks (2009-2010); Stuart Beattie, Kevin Grevioux.
Scénář: Stuart Beattie. Režie: Stuart Beattie. II. režie: Brad Martin. Kamera: Ross Emery. II.
kamera: Ian Jones. Hudba: Reinhold Heil, Johnny Klimek. Různé skladby a písně. Výprava:
Michelle McGaheyová. Kostýmy: Cappi Irelandová. Střih: Marcus D’Arcy. Zvuk: Andrew
Plain. Maskérské efekty: Make-Up Effects Group. Vizuální efekty: (supervize) James
McQuaide, Rangi Sutton; Iloura, Method Studios, Luma, Cutting Edge, Rising Son.
Koordinátor kaskadérů: Chris Anderson. Výkonní producenti: Troy Lum, Eric Reid, David
Kern, James McQuaide, Bruce Toll, Jim Tauber, Matt Berenson, Kevin Grevioux. Producenti:
Tom Rosenberg, Gary Lucchesi, Richard Wright, Andrew Mason, Sidney Kimmel. České
titulky: Barbora Knobová (utd.by content).
HERCI: Aaron Eckhart (Adam), Yvonne Strahovskiová (Terra), Miranda Ottoová (Leonore), Bill
Nighy (Naberius), Jai Courtney (Gideon), Socratis Otto (Zuriel), Aden Young (Viktor
Frankenstein), Caitlin Straseyová (Keziah), Mahesh Jadu (Ophir), Kevin Grevioux (Dekar).
Román Frankenstein od Mary Shelleyové vyšel poprvé v roce 1818. Od té doby dílo stále
inspiruje řadu filmařů i jiných umělců. Herec a scenárista a autor komiksu Kevin Grevioux si
Frankensteinovo monstrum vypůjčil, přisoudil mu nesmrtelnost a přenesl ho ve filmu Já,
Frankenstein v režii spoluscenáristy Stuarta Beattieho do současnosti. - Monstrum Adam,
nazvané tak královnou chrličů Leonore, se po boku jejích poddaných postaví proti démonům,
kteří chtějí ovládnout Zemi. Poprvé v životě má na své straně člověka, půvabnou lékařku
Terru. - Snímek, v němž se obyčejní smrtelníci vyskytují minimálně a kde si titulní roli zahrál
ohleduplně zohavený Aaron Eckhart, pouze naplňuje pravidla žánru.
-katSTUART BEATTIE (nar. 16.12.1971, Melbourne, Austrálie) je prostředním ze tří dětí
úspěšného právníka a učitelky. Vyrůstal v Sydney a studoval na Univerzitě Charlese Sturta
v Bathurstu. Na počátku 90. let odešel do Spojených států. Absolvoval scenáristické kurzy
na Oregonské státní univerzitě a pak na Kalifornské univerzitě (UCLA) v Los Angeles, kde se
usadil. Prosadil se až po několika letech podílem na prvním snímku z mimořádně úspěšné
série Piráti z Karibiku a zejména původním scénářem ke kriminálnímu dramatu Collateral
(nominace na Cenu BAFTA). Pracoval především v žánrech thrilleru a akčního
dobrodružného filmu. Jako režisér debutoval v Austrálii adaptací románu Johna Marsdena
o skupině teenagerů, bránících svou zemi před invazí, Zítra, když začala válka (Australská
filmová cena za scénář) a ve svém druhém režijním počinu oživil postavu Frankensteinova
monstra z grafického románu Kevina Greviouxe Já, Frankenstein. – Filmografie (scénář či
podíl na něm, není-li uvedeno jinak): Joey (1997, Klokan Joey; r. Ian Barry; + spol. nám. –
V), The Protector (1997, Protektor; r. Jack Gill – TV), Kick (1999, Kop; r. Lynda Heysová),
Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly (2003, Pirates of the Caribbean: The Curse of the
Black Pearl; r. Gore Verbinski; spol. nám.), Collateral (2004, Collateral; r. Michael Mann),
Hra s nevěrou (2005, Derailed; r. Mikael Håfström), Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže
(2006, Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest; r. Gore Verbinski; spol. nám.), Piráti z
Karibiku: Na konci světa (2007, Pirates of the Caribbean: At World’s End; r. Gore Verbinski;
spol. nám.), 30 dní dlouhá noc (2007, 30 Days of Night; r. David Slade), Austrálie (2008,
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Australia; r. Baz Luhrmann), G.I. Joe (2009, G.I. Joe: The Rise of Cobra; r. Stephen
Sommers; + spol. nám.), Tomorrow, When the War Began (2010, Zítra, když začala válka; +
režie), Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna (2011, Pirates of the Caribbean: On Stranger
Tides; r. Rob Marshall; spol. nám.), Já, Frankenstein (2013, I, Frankenstein; + spol. nám.,
režie).
-mim-
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JACK RYAN: V UTAJENÍ
barevný, špionážní thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat, dlouhý – 107
min.
Původní název: Jack Ryan: Shadow Recruit. Země původu: USA. Výrobce: Lorenzo
diBonaventura/Mace Neufeld. Pro Paramount Pictures / Skydance Productions. Rok výroby:
2013. Premiéra: 30.1.2014. Monopol: CinemArt (do 30.1.2017). Mluveno: anglicky, rusky
(české titulky).
AUTOŘI: Námět: Tom Clancy - postavy. Scénář: Adam Cozad, David Koepp. Režie: Kenneth
Branagh. II. režie: Vic Armstrong. Kamera: Haris Zambarloukos. Hudba: Patrick Doyle. Různé
skladby a písně. Výprava: Andrew Laws. Kostýmy: Jill Taylorová. Střih: Martin Walsh. Zvuk:
(design) Tom Sayers; Peter Glossop. Vizuální efekty: (supervize) Matt Johnson; Cinesite,
Baseblack. Zvláštní efekty: (koordinátorka) Victoria Hawdenová. Koordinátor kaskadérů: Vic
Armstrong. Výkonní producenti: David Ellison, Dana Goldbergová, Paul Schwake, Tommy
Harper. Producenti: Mace Neufeld, Lorenzo diBonaventura, David Barron, Mark Vahradian.
Koproducent: David Ready. České titulky: Kateřina Hámová.
HERCI: Chris Pine (Jack Ryan), Kevin Costner (Thomas Harper), Kenneth Branagh (Viktor
Šerevin), Keira Knightleyová (Cathy Müllerová), Colm Feore (Rob Behringer), Peter
Andersson (Dmitrij Lemkov), Nonso Anozie (Embee Deng), Gemma Chanová (Amy
Changová), Jelena Velikanovová (Káťa), Seth Ayott (Teddy Hefferman), David Paymer (Dixon
Lewis), David Hayman (Sergej Dostal), Hannah Taylor Gordonová (Sarah).
Nový pokus o „restart“ amerického špiona Jacka Ryana, kterého stvořil spisovatel Tom
Clancy a který je ve filmu spjat s Harrisonem Fordem. Ze třinácti Clancyho ryanovských
románů byly dosud natočeny čtyři. Scenáristé však stvořili vlastní příběh, odehrávající se
před vypuknutím finanční krize v roce 2008, v němž se mladý Jack stává agentem CIA,
naverbovaným zkušeným Thomasem Harperem. Jako finanční analytik, pracující v bance pod
krytím, se dostane do Moskvy, kde odhalí spiknutí, jež má ekonomicky zničit Spojené státy.
Akci organizuje mocný oligarcha Šerevin v tajné režii ruské vlády. Jack, který má výcvik
námořní pěchoty, osvědčí i akční schopnosti a zachrání nejen svou zemi, ale i milovanou
přítelkyni Cathy, jež se do špionážní hry zapletla. Thriller Jack Ryan: V utajení poněkud
překvapivě režíroval Kenneth Branagh, který si také zahrál hlavního padoucha.
-tbkKENNETH BRANAGH (vl. jm. Kenneth Charles Branagh, nar. 10.12.1960, Belfast, Severní
Irsko) pochází z protestantské dělnické rodiny a od začátku 70. let vyrůstal v anglickém
Readingu. Absolvoval jako jeden z nejlepších žáků Královskou akademii dramatického
umění (RADA) a prosadil se v divadelním hitu Juliana Mitchella Jiná země (Cena
londýnských divadelních kritiků pro nejslibnějšího nového herce). V roce 1984 se stal
členem Royal Shakespeare Company, kde upoutal pozornost především rolí Jindřicha V. S
hercem Davidem Parfittem založil společnost Renaissance Theatre Company, v níž během
sedmi let (1987-94) kromě shakespearovských postav (Hamlet, Král Lear) a dalších rolí hrál
i vlastní texty (Řekni mi upřímně, Veřejný nepřítel). Uplatnil se rovněž v televizi, kde zaujal
titulní postavou Billyho ve třech TV hrách Grahama Reida o chudé severoirské rodině a
úlohou schizofrenika ve třech epizodách seriálu z psychiatrické léčebny Maybury. I ve filmu
se prosadil jako úspěšný shakespearovský interpret, což mu vyneslo nálepku nového
Laurence Oliviera. Nejvíce uznání získal za režijní prvotinu Jindřich V. (mj. Cena BAFTA a
Cena NBR za režii, Cena NYFCC pro nového režiséra, Evropská filmová cena za režii, herecký
výkon a nejlepší mladý film, nominace na Oscara za režii a za herecký výkon), ovšem ceny
sbíral i za další filmy, Shakespearovy adaptace Mnoho povyku pro nic (nominace na Cenu
ISA za nejlepší film) a Hamlet (nominace na Oscara za scénář), kr. f. Labutí píseň (nominace
na Oscara) a černobílou komedii Za zimního slunovratu (Cena za režii na MFF v Benátkách).
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Jeho novější režijní tvorba osciluje mezi extravagantními adaptacemi známých předloh
(Marná lásky snaha, Jak se vám líbí, Kouzelná flétna) a nákladnými hollywoodskými
produkcemi (Thor, Jack Ryan: V utajení, Popelka). Vystupoval také ve filmech jiných
režisérů: jako Jago v prvotině Olivera Parkera Othello, jižanský advokát Magruder v
Altmanově thrilleru Perníkový dědek, neurotický novinář Lee Simon v Allenově komedii
Celebrity, beznohý padouch Arliss Loveless ve fantastické komedii Wild Wild West,
profesor Zlatohlav Lockhart v druhém dílu Harryho Pottera, Laurence Olivier v
životopisném snímku Můj týden s Marilyn (nominace na Oscara a na Zlatý glóbus) apod.
Zajímavější a náročnější herecké party mu nabídla televize, kde ztělesnil např. Reinharda
Heydricha v dramatické rekonstrukci Konference ve Wannsee (Cena Emmy, nominace na
Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA), titulní postavu polárního badatele v životopisném snímku
Shackleton (nominace na Cenu BAFTA a na Cenu Emmy), prezidenta Franklina Delano
Roosevelta v další biografii Warm Springs (nominace na Zlatý glóbus a na Cenu Emmy) a
titulní part zasmušilého švédského detektiva v kriminálním seriálu Wallander (2008-14; +
spol. prod. – TV), za nějž dostal Cenu BAFTA za nejlepší dramatický seriál a nominace na
Zlatý glóbus, na Cenu BAFTA a na Emmy za herecký výkon. Namluvil komentáře k desítkám
dok. pořadů, mj. k TV seriálům The Great Composers (1997-98, Velcí skladatelé), Cold War
(1998-99, Studená válka – TV), Walking with Dinosaurs (1999, Putování s dinosaury – TV),
World War I in Colour (2003, První světová válka v barvě – TV) a k filmům Universal Horror
(1998, Historie hororu; r. Kevin Brownlow – TV) a Galapágy (1999, Galapagos; r. Al
Giddings). Vrátil se rovněž k jevištní práci v titulních úlohách Shakespearova Richarda III.
(Crucible Theatre, Sheffield 2002) a Mametova Edmonda (National Theatre, Londýn 2003),
za nějž byl nominován na Olivierovu cenu. Je držitelem Ceny Michaela Balcona (1992) za
britský přínos filmu, udílené Britskou akademií filmového a televizního umění (BAFTA). Za
své dílo byl povýšen do šlechtického stavu (Knight Bachelor, 2012). Už v roce 1989
publikoval vlastní memoáry, nazvané Beginning (Začátek). Jeho manželství s herečkou
Emmou Thompsonovou (1989-95), s níž často spolupracoval, se rozpadlo kvůli Branaghově
vztahu s Helenou Bonham Carterovou. V květnu 2003 se oženil s filmovou výtvarnicí
Lindsay Brunnockovou. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Chariots of Fire (1981,
Ohnivé vozy; r. Hugh Hudson – TV), Too Late to Talk to Billy (TV-1982, Příliš pozdě na
rozhovor s Billym; r. Paul Seed), Easter 2016 (TV-1982, Velikonoce 2016; r. Ben Bolt), To
the Lighthouse (TV-1983, K majáku; r. Colin Gregg), A Matter of Choice for Billy (TV-1983,
Možnost volby pro Billyho; r. Paul Seed), Boy in the Bush (TV-1984, Chlapec v buši; r. Rob
Stewart), A Coming to Terms for Billy (TV-1984, Billyho životní smíření; r. Paul Seed),
Coming Through (TV-1985, Cesta k úspěchu; r. Peter Barber-Fleming), Ghosts (TV-1986,
Přízraky; r. Elijah Moshinsky), Lorna (TV-1987; r. James Ormerod), A Month in the Country
(1987, Měsíc na venkově; r. Pat O’Connor – TV), High Season (1987, Letní sezóna; r. Clare
Peploeová – TV), Fortunes of War (TV-1987, Válečné štěstí; r. James Cellan Jones), The
Lady’s Not for Burning (TV-1987, Dáma není k pálení; r. Julian Amyes), Strange Interlude
(TV-1988, Podivná mezihra; r. Herbert Wise), Look Back in Anger (TV-1989, Ohlédni se v
hněvu; r. David Jones), Swing Kids (1993, Swing Kids; r. Thomas Carter), Shadow of a
Gunman (TV-1995, Střelcův stín; r. Nye Heron), Othello (1995; r. Oliver Parker – V), Al
Pacino – Richard III. (1996, Looking for Richard; r. Al Pacino), Perníkový dědek (1997, The
Gingerbread Man; r. Robert Altman), The Proposition (1998, Zakázaná touha; r. Lesli Linka
Glatterová – V), Celebrity (1998, Celebrity; r. Woody Allen), The Theory of Flight (1998,
Teorie létání; r. Paul Greengrass – TV), kr. f. The Dance of Shiva (1998, Šivův tanec; r. Jamie
Payne), Wild Wild West (1999, Wild Wild West; r. Barry Sonnenfeld), kr. anim. f. The
Periwig-Maker (1999, Parukář; r. Steffen Schäffler; hlas), kr. f. Schneider’s 2nd Stage (1999,
Schneiderovo druhé stádium; r. Phil Stoole), anim. f. The Road to El Dorado (2000,
Eldorádo; r. Eric Bibo Bergeron, Don Paul; hlas – V), How to Kill Your Neighbor’s Dog (2000,
Zab tu mrchu!; r. Michael Kalesniko – V), Conspiracy (TV-2001, Konference ve Wannsee; r.
Frank Pierson – TV), Shackleton (TV-2001; r. Charles Sturridge – TV), kr. f. Alien Love
Triangle (2001, Mimozemský milostný trojúhelník; r. Danny Boyle), Rabbit-Proof Fence
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(2002, Rabbit-Proof Fence; r. Phillip Noyce), Harry Potter a Tajemná komnata (2002, Harry
Potter and the Chamber of Secrets; r. Chris Columbus), Five Children and It (2004, 5 dětí a
To; r. John Stephenson – V), Warm Springs (TV-2005; r. Joseph Sargent – TV), epizoda Our
Business Is North (Máme na starosti sever; r. Bruce Goodison) z filmu 10 Days to War (TV2008, 10 dní do války – TV), Valkýra (2008, Valkyrie; r. Bryan Singer), Piráti na vlnách (2009,
The Boat That Rocked; r. Richard Curtis), kr. f. Prodigal (2011, Marnotratná dcera; r. Ben
Grayson), Můj týden s Marilyn (2011, My Week with Marilyn; r. Simon Curtis); (režie, neníli uvedeno jinak) filmová verze Shakespearovy hry Jindřich V. (1989, Henry V; + sc., herec),
romantický thriller Znovu po smrti (1991, Dead Again; + herec), natočený v Hollywoodu,
příběh setkání bývalých studentů Peter’s Friends (1992, Petrovi přátelé; + prod., herec –
TV), kr. f. podle Čechovovy jednoaktovky Swan Song (1992, Labutí píseň) s Johnem
Gielgudem v úloze stárnoucího herce, přepis Shakespearovy komedie Mnoho povyku pro
nic (1993, Much Ado About Nothing; + sc., spol. prod., herec), v níž ztělesnil postavu
Benedicka, remake slavného hororu Frankenstein (1994, Frankenstein; + spol. prod.,
herec), v němž mu byl partnerem Robert De Niro v roli monstra, komedie o nadšených
divadelnících In the Bleak Midwinter (1995, Za zimního slunovratu; + sc. – TV), nezkrácená
filmová adaptace slavné Shakespearovy tragédie Hamlet (1996; + sc., herec – V), přepis
rané Shakespearovy komedie Marná lásky snaha (1999, Love’s Labour’s Lost; + sc., spol.
prod., herec), natočený ve stylu muzikálů 30. let, kr. f. bez dialogů o nenaplněné lásce
Listening (2003, Naslouchání; + sc.), filmová verze Shakespearovy komedie As You Like It
(2006, Jak se vám líbí; + sc., spol. prod., hlas), zasazená do Japonska 19. století, přepis
Mozartovy opery The Magic Flute (2006, Kouzelná flétna; + spol. sc., spol. prod. – TV),
přenesený do zákopů první světové války, aktualizovaná verze známé jevištní šarády
Anthonyho Shaffera Slídil (2007, The Sleuth; + spol. prod., herec) s Michaelem Cainem a
Judem Lawem, výpravná komiksová adaptace Thor (2011, Thor) s Chrisem Hemsworthem,
záznam jevištního představení Shakespearovy tragédie Macbeth (TV-2013; spol. režie Rob
Ashford, herec), akční špionážní historka z mládí známého agenta Jack Ryan: V utajení
(2013, Jack Ryan: Shadow Recruit; + herec) s Chrisem Pinem v titulní roli, pohádka Popelka
(2015, Cinderella) s Cate Blanchettovou v úloze macechy.
-mim-
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JAK VYCVIČIT DRAKA 2
barevný, animovaný, dobrodružný, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby
Digital/Datasat, dlouhý – 102 min.
Původní název: How to Train Your Dragon 2. Země původu: USA. Výrobce: DreamWorks
Animation. Rok výroby: 2014. Premiéra: 19.6.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: anglicky
(české titulky - 2-D), česky (dabováno - 2-D, 3-D).
AUTOŘI: Námět: Cressida Cowellová – stejnojmenná kniha (2003, česky Fragment, Praha
2010). Scénář: Dean DeBlois. Režie: Dean DeBlois. Hudba: John Powell. Různé skladby a
písně. Výprava: Pierre-Olivier Vincent. Návrhy postav: Nico Marlet. Střih: John K. Carr. Zvuk:
(design) Randy Thom, Al Nelson. Animační příprava: Gil Zimmerman. Vedoucí animace
postav: Simon Otto. Vizuální efekty: (supervize) Dave Walvoord. Vizuální poradce: Roger
Deakins. Stereografie: Willem V. Drees. Výkonní producenti: Dean DeBlois, Chris Sanders.
Producentka: Bonnie Arnoldová. Koproducenti: Kendra Haalandová, Doug Davison, Roy Lee,
Michael Connolly. České titulky: Petr Putna. Režie českého znění: Alice Hurychová (LS
Productions dabing).
HLASY: Jay Baruchel/Matouš Ruml (Škyťák), Cate Blanchettová/Simona Postlerová (Valka),
Gerard Butler/Jiří Schwarz (Kliďas), Craig Ferguson/Libor Terš (Tlamoun), America
Ferreraová/Terezie Taberyová (Astrid), Jonah Hill/Jan Kalous (Snoplivec), Christopher MintzPlasse/Oldřich Hajlich (Rybinoha), T.J. Miller/Robin Pařík (Ťafan), Kristen Wiigová/Jana
Páleníčková (Rafana), Djimon Hounsou/Zbyšek Horák (Drago), Kit Harington/Jiří Krejčí (Eret).
CENY: Zlatý glóbus: nejlepší animovaný film. Oscar: (nominace) nejlepší animovaný film.
V animovaném dobrodružství Jak vycvičit draka (2010, How to Train Your Dragon; r. Chris
Sanders, Dean DeBlois) se patnáctiletý Škyťák seznámil s drakem Bezzubkou, skamarádil se s
ním a vycvičil ho. Tak se mu podařilo přesvědčit otce, náčelníka Kliďase, a ostatní Vikingy na
ostrově Blp, že draci jsou přátelské bytosti. Úspěšný snímek vydělal 495 milionů dolarů.
Pokračování Jak vycvičit draka 2 natočil jako scenárista a režisér Dean DeBlois, spolutvůrce
jedničky. - Uplynulo pět let. Oblíbeným sportem na Blpu jsou dračí závody, v nichž exceluje
Škyťákova přítelkyně Astrid. Dvacetiletý mladík raději s Bezzubkou mapuje neznámá území.
Jednou narazí na lovce draků Ereta a zjistí, že dávný nepřítel draků, mocichtivý Drago chystá
válku. Při hledání jeho tábora se setká se svou pohřešovanou matkou Valkou, tajemnou Dračí
jezdkyní, která ho vezme do obří jeskyně se spoustou draků. Vypukne konflikt s Dragem,
který má na své straně obřího alfa draka, schovávajícího se v hlubinách. Kliďas zahyne,
Škyťákovi a jeho přátelům se podaří zvítězit, raněný alfa drak zmizí v moři a Škyťák se stane
náčelníkem. - Napínavý, výtvarně nápaditý snímek stejně jako předchozí díl těží nejen z
technické a vizuální dokonalosti, ale zejména z dobrého příběhu, podaného neotřele, hravě a
vtipně.
–katDEAN DeBLOIS (nar. 7.6.1970, Aylmer, Quebec) se chtěl původně živit jako komiksový
autor, ale nakonec absolvoval kurz klasické animace na Sheridan College v ontarijském
Oakville (1987-90). Nastoupil v Sullivan Bluth Studios v irském Dublinu, kde se mj. podílel
jako výtvarník a animátor na snímcích Dona Blutha Skřítek v Central Parku a O Malence. V
roce 1994 přesídlil do Los Angeles a začal pracovat u Walta Disneyho, např. na scénáři
Legendy o Mulan. Vytvořil režisérskou dvojici se svým častým spolupracovníkem Chrisem
Sandersem. Úspěch jejich prvního animovaného filmu Lilo & Stitch se projevil v natočení
dvou pokračování pro video a TV seriálu Lilo & Stitch: The Series (2003-06, Lilo a Stitch –
TV). Největšího diváckého ohlasu však dosáhl dvojicí snímků Jak vycvičit draka; za první z
nich dostal mj. výroční ceny Annie za scénář a režii a oscarovou nominaci v kategorii
animovaných filmů. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh svéhlavé holčičky a
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mimozemského mutanta Lilo & Stitch (2002, Lilo & Stitch; spol. režie Chris Sanders; + spol.
sc.), dok. záznam z několika koncertů islandské skupiny Sigur Rós pod titulem Heima
(2007), uspořádaných většinou zadarmo v nezvyklých prostředích nebo přímo v přírodě,
adaptace oblíbené dětské knížky Cressidy Cowellové Jak vycvičit draka (2010, How to Train
Your Dragon; spol. režie Chris Sanders; + spol. sc.), střm. hudební snímek Go Quiet (2010,
Potichu; + spol. střih) s devíti akustickými nahrávkami skladeb islandského zpěváka
Jónsiho, pokračování animovaného hitu Jak vycvičit draka 2 (2014, How to Train Your
Dragon 2; + sc., spol. prod.). -mim-
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JAKO BYCH TAM NEBYLA
barevný, psychologický, válečný, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý
– 111 min.
Původní název: As If I Am Not There. Země původu: Irsko, Makedonie, Švédsko, SRN.
Výrobce: Wide Eye Films / Octagon Films. Koprodukce: Sektor Film / StellaNova Film / Film i
Väst. Ve spolupráci s WMG Film. Rok výroby: 2010. Premiéra: 8.5.2014. Monopol: Film
Europe. Mluveno: bosensky (české titulky). – Přežít znamená víc než zůstat naživu.
AUTOŘI: Námět: Slavenka Drakulićová – román Kao da me nema (2000, Jako bych tam
nebyla). Scénář: Juanita Wilsonová. Režie: Juanita Wilsonová. Kamera: Tim Fleming. Hudba:
Kiril Dzajkovski. Různé skladby a písně. Výprava: Bujar Mucha. Kostýmy: Zaklina Krstevská.
Střih: Nathan Nugent. Zvuk: Tsvetan Kadyski. Výkonný producent: Winfried Hammacher.
Producenti: James Flynn, Natalie Lichtenthaelerová, Karen Richardsová. Koproducenti:
Jenny Altenová, Vladimir Atanasov, Tomas Eskilsson, Robert Naskov, Lena Rehnbergová.
České titulky: Karel Jirásek (Linguafilm).
HERCI: Nataša Petrovićová (Samira), Fedja Stukan (kapitán), Jelena Jovanovová (Jasmina),
Sanja Burićová (ošetřovatelka), Irina Apelgrenová (Alisa), Zvezdana Angelovská (Halida),
Nikolina Kujacaová (Mirsada), Stellan Skarsgård (lékař).
CENY: Irské filmové a televizní ceny (IFTA): nejlepší film, nejlepší režie (Juanita Wilsonová).
Debutující irská režisérka Juanita Wilsonová (jejíž krátký film Dveře byl v roce 2009
nominován na Oscara) natočila přepis románu chorvatské spisovatelky Slavenky Drakulićové
(nar. 1949) žijící ve Švédsku. Autorka vycházela ze skutečných osudů, o nichž se pojednávalo
u mezinárodního soudu v Haagu. Snímek Jako bych tam nebyla, označený za nejlepší irský
film roku 2010, se tak řadí mezi tituly o válce v bývalé Jugoslávii v devadesátých letech
minulého století, zpracovávající téma z pohledu nevinných obětí. – Bosna a Hercegovina.
Mladá učitelka Samira vzpomíná po porodu na nedávné události... V roce 1992 je odvlečena
do koncentračního tábora, kde je stejně jako ostatní ženy vystavena ponižování, mučení a
znásilňování. Aby přežila, upoutá na sebe pozornost velitele tábora. Posléze se ženy při
výměně zajatců dostanou na svobodu. Samira už nemůže na potrat a po porodu se
rozhoduje, zda si narozeného chlapce ponechá...
JUANITA WILSONOVÁ (1970, Dublin) studovala Národní školu umění a designu v Dublinu
(NCAD) a design a žurnalistiku na Dublinském technologickém institutu (DIT). Prosadila se
krátkým hraným snímkem The Door (2008, Dveře), odehrávajícím se na Ukrajině,
oceněným Cenou IFTA za nejlepší krátký film a nominovaným na Oscara. V celovečerní
tvorbě debutovala jako scenáristka a režisérka adaptace stejnojmenného románu Slavenky
Drakulićové Jako bych tam nebyla (2010, As If I Am Not There) o osudu žen, zavlečených
během války v Jugoslávii v devadesátých letech minulého století do koncentračních táborů
(ceny IFTA za nejlepší irský film a za režii). Jejím manželem je od roku 1998 producent
James Flynn, s nímž se podílela na produkci snímků H3 (2001; r. Les Blair) a Inside I’m
Dancing (2004, Uvnitř tančím; r. Damien O’Donnell - V).
-tbk-
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JE MUŽ, KTERÝ JE VYSOKÝ, ŠŤASTNÝ? ANIMOVANÁ KONVERZACE S NOAMEM CHOMSKÝM
barevný, animovaný, dokumentární, přístupný, 1:1,37, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý –
88 min.
Původní název: Is the Man Who Is Tall Happy?. Země původu: Francie. Výrobce: Partizan
Films. Rok výroby: 2013. Premiéra: 31.7.2014. Monopol: AČFK (do 23.2.2021). Mluveno:
anglicky (české titulky).
AUTOŘI: Scénář: Michel Gondry. Režie: Michel Gondry. Kamera: Michel Gondry. Hudba:
Howard Skempton. Různé skladby a písně. Střih: Adam W. Weber, Sophie Reineová. Zvuk:
Brent Lestage, Gautier De Faultrier. Animátoři: Michel Gondry, Valerie Pirsonová, Timothée
Lemoine. Producenti: Georges Bermann, Michel Gondry, Raffi Adlan, Julie Fongová. České
titulky: Dana Hábová (Linguafilm).
ÚČINKUJÍ: Noam Chomsky, Michel Gondry.
Souběžně s filmem Pěna dní (2013, L’écume des jours) pracoval Michel Gondry na
animovaném dokumentu Je muž, který je vysoký, šťastný? Konverzace s Noamem
Chomským, v němž se po svém vyrovnal s komplikovanou osobností uznávaného amerického
vědce a myslitele s extrémně levicovými názory. Záměrně se netají subjektivním přístupem a
v rozhovoru, který se starým mužem natočil v Bostonu, se do značné míry vyhýbá politickým
otázkám a zaměřuje se na obecné problémy spjaté s vědou i na Chomského osobní život.
Zůstává věrný svému zdánlivě naivnímu stylu stále překvapeného dítěte a v rozpohybované
animaci používá různobarevné linky a střídá pozadí (někdy použije virážované fotografie,
jindy volí černou barvu). Do animovaných pasáží jsou vkládány prostřihy nebo výřezy z
interview. Animace většinou originálně ilustruje Chomského promluvu, která má převážně
charakter přednášky, přerušované Gondryho dotazy ve „francouzské angličtině”. Prostor
ovšem dostávají i vědcovy vzpomínky na dětství, na manželství i na výchovu dětí. V centru
pozornosti jsou elementární otázky moderní vědy obecně a lingvistiky zvlášť. Dostane se však
i na problém astrologie, náboženství a víry. V závěru se vysvětluje i název filmu, převzatý z
jedné Chomského práce. – Kombinace dravé animace a Chomského projevu je ovšem dosti
náročná na soustředěné vnímání toho, co se říká, zvlášť, když je třeba číst titulky.
-tbkMICHEL GONDRY (nar. 8.5.1963, Versailles, Yvelines, Francie) pochází z hudebně založené
rodiny; jeho dědeček Constant Martin vynalezl v roce 1947 clavioline, předchůdce
analogového syntezátoru. Navštěvoval uměleckou školu, kde studoval grafiku. Začal
natáčet animované videoklipy pro punkovou skupinu Oui Oui, v níž hrál na bicí. Jeho
tvorba mu přinesla práci pro islandskou zpěvačku Björk a posléze pro další umělce, např.
Radiohead, White Stripes, Chemical Brothers, Rolling Stones, Lenny Kravitz, Massive
Attack, Daft Punk, Sheryl Crow, Beck, Paul McCartney. Od videoklipů přešel k reklamním
spotům a stal se jedním z nejoceňovanějších režisérů v oboru (Levi’s, Air France, Volvo,
Citibank, Nike, Smirnoff, GAP, Nespresso aj.). Po úspěchu krátkého filmu Dopis (Cena
mezinárodní poroty na MFF v Corku za nejlepší černobílý film, Cena FICC na MF krátkých
filmů v Oberhausenu) se prosadil celovečerními snímky podle scénářů Charlieho Kaufmana
Slez ze stromu a zejména Věčný svit neposkvrněné mysli (mj. Oscar a Cena WGA za scénář,
nominace na Cenu BAFTA za režii, nominace na Césara za nejlepší zahraniční film).
Režíroval jednu epizodu komediálního seriálu Flight of the Conchords (uveden v TV). Jeho
mladší bratr Olivier Gondry režíruje videoklipy a reklamní spoty. – Filmografie (neúplná;
režie, není-li uvedeno jinak): kr. filmy La lettre (1998, Dopis; + sc.) a One Day… (2001,
Jednoho dne…; + sc., herec), fantastická satirická komedie o různých civilizačních
chorobách a návycích Slez ze stromu (2001, Human Nature; + spol. píseň) s Timem
Robbinsem a Patricií Arquetteovou, kr. f. Pecan Pie (2003, Ořechový koláč; + sc.),
psychologický příběh milenců, kteří si nechají vymazat vzájemné vzpomínky, Věčný svit
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neposkvrněné mysli (2004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind; + spol. nám.) s Jimem
Carreyem a Kate Winsletovou, hudební dok. Block Party (2006, Block Party; + hlas), příběh
muže s hyperaktivní představivostí Nauka o snech (2006, La science des rêves; + sc., spol.
prod.) s Gaelem Garcíou Bernalem, komedie Prosíme přetočte (2007, Be Kind Rewind; +
sc., spol. píseň, spol. prod.) s Jackem Blackem, povídka Vnitřní design (Interior Design; +
spol. sc.) do triptychu Tokio! (2008, Tokyo!), kr. dok. How to Blow Up a Helicopter (2009,
Jak vyhodit do vzduchu helikoptéru), v němž herečka Ayako Fujitaniová zpovídá svého otce
Stevena Seagala, dok. o vlastní tetě Suzette a jejím synovi L’épine dans le coeur (2009, Trn
v oku; + sc., účinkující), akční komiksový snímek Zelený sršeň (2011, The Green Hornet) se
Sethem Rogenem v titulní úloze maskovaného bojovníka se zločinem, portrét skupiny
teenagerů z Bronxu během poslední cesty do školy The We and the I (2012, Poslední školní
autobus; + spol. sc., spol. prod. – TV) s neherci, anim. dok. Je muž, který je vysoký, šťastný?
Animovaná konverzace s Noamem Chomským (2013, Is the Man Who Is Tall Happy?: An
Animated Conversation with Noam Chomsky; + sc., spol. animace, spol. prod., hlas),
adaptace poetického románu Borise Viana Pěna dní (2013, L’écume des jours; + spol. sc.,
herec) s Romainem Durisem a Audrey Tautouovou.
-mim-
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JEDNA ZA VŠECHNY
barevný, komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat/SDDS, dlouhý – 110
min.
Původní název: The Other Woman. Země původu: USA. Výrobce: Twentieth Century Fox /
LBI Entertainment. Rok výroby: 2014. Premiéra: 1.5.2014. Monopol: CinemArt (do
1.11.2015). Mluveno: anglicky (české titulky). – Všechny proti jednomu.
AUTOŘI: Scénář: Melissa K. Stacková. Režie: Nick Cassavetes. Kamera: Robert Fraisse.
Hudba: Aaron Zigman. Hudební supervize: Julia Michelsová. Různé skladby a písně. Výprava:
Dan Davis. Kostýmy: Patricia Fieldová, Paolo Nieddu. Střih: Alan Heim, Jim Flynn. Zvuk: Tod
A. Maitland. Vizuální efekty: (supervize) Eric J. Robertson; Mr. X Gotham. Koordinátor
kaskadérů: Peter Bucossi. Výkonní producenti: Donald J. Lee Jr., Chuck Pacheco.
Producentka: Julie Yornová. Koproducent: Patrick Walmsley. České titulky: Kateřina
Hámová.
HERCI: Cameron Diazová (Carly Whittenová), Leslie Mannová (Kate Kingová), Kate Uptonová
(Amber), Nikolaj Coster-Waldau (Mark King), Nicki Minajová (Lydia), Taylor Kinney (Phil), Don
Johnson (Frank).
Komedie Nicka Cassavetese Jedna za všechny míří jednoznačně na dámské publikum,
protože jejím tématem je ženská pomsta mužské přelétavosti. Zároveň se zařazuje do
proudu obdobných mondénních filmů, zdůrazňujících ženské přátelství a solidaritu a
inspirovaných televizním seriálem Sex ve městě. – Úspěšná a drsná newyorská advokátka
Carly Whittenová zjistí, že se navzdory svým zkušenostem nic netušíc zamilovala do ženatého
Marka, což je proti jejím pravidlům. Navíc se na ni přilepí jeho šokovaná manželka Kate. Když
ženy zjistí, že je muž podvádí navíc s vnadnou a mnohem mladší blondýnou Amber, spojí se s
ní a vykonají na záletníkovi krutou pomstu, při níž ho nejen poníží, ale oberou i o podvodně
vydělané peníze. – Carly se sblíží s Kateiným bratrem Philem, z Kate se stane úspěšná
manažerka a Amber prožívá líbánky s Carlyiným sukničkářským otcem Frankem.
-tbkNICK CASSAVETES (vl. jm. Nicholas David Rowland Cassavetes, nar. 21.5.1959, New York)
je synem herce a režiséra Johna Cassavetese (1929-1989) a herečky Geny Rowlandsové
(nar. 1930). Díky své výšce (194cm) studoval na basketbalové stipendium Syracuskou
univerzitu, ale jeho sportovní ambice ukončilo zranění. Rozhodl se jít ve šlépějích rodičů a
absolvoval Americkou akademii dramatického umění (AADA; 1982). I když svou první
dospělou roli vytvořil v oceňovaném dramatu Maska, účinkoval deset let v laciných
žánrových snímcích, včetně několika erotických. U nás je známý např. hlavní úlohou
výtvarníka Johna v nenáročném milostném příběhu Dva na lásku. Vystupoval také jako
host v TV seriálech Matlock (uveden v TV), L.A. Law (Právo v Los Angeles – TV), Quantum
Leap (Kvantový skok), The Marshall Chronicles (Marshallova kronika), Shannon’s Deal
(Shannonův úděl), Entourage (Vincentův svět – TV) aj. Od roku 1994, kdy ztělesnil
dramatika Roberta Sherwooda ve skutečném příběhu z literárních kruhů 20. let Paní
Parkerová a začarovaný kruh, se sice začal objevovat v epizodních rolích významných titulů
(Tváří v tvář, Doživotí), ale raději přešel na úspěšnější režijní dráhu. Debutoval působivým
snímkem Hvězdy na zemi, po němž následoval psychologický příběh podle scénáře z
otcovy pozůstalosti Jak ta je úžasná!, jehož hlavní představitel Sean Penn získal hereckou
cenu na MFF v Cannes. Pak střídal nezávislé projekty (Alpha Dog, Žlutá) s hollywoodskými
zakázkami (John Q, Zápisník jedné lásky, Je to i můj život). Největšího diváckého ohlasu se
dočkal snímkem Jedna za všechny. Jako výkonný producent dětského speciálu The
Incredible Mrs. Ritchie (TV-2003, Neuvěřitelná paní Ritchieová; r. Paul Johansson) dostal
denní Emmy. Z rozvedeného prvního manželství má dvě dcery, jeho druhou ženou byla
herečka Heather Wahlquistová. Mladší sestry Alexandra (Xan) a Zoe Cassavetesovy se
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věnují herectví. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak): Husbands (1970, Manželé; r.
John Cassavetes – TV), A Woman Under the Influence (1974, Žena pod vlivem; r. John
Cassavetes – TV), Reunion (TV-1980, Setkání po letech; r. Russ Mayberry – TV), Mask
(1985, Maska; r. Peter Bogdanovich – TV), Black Moon Rising (1985, Jízda Černého měsíce;
r. Harley Cokliss – V), Quiet Cool (1986, Nenápadný kliďas; r. Clay Borris), Černý přízrak
(1986, The Wraith; r. Mike Marvin), Assault of the Killer Bimbos (1987, Útok zabijáckých
sexbomb; r. Anita Rosenbergová – V), Under the Gun (1988, Neposlušný policajt ze St.
Louis; r. James Sbardellati – V), Shooter (TV-1988, Fotograf; r. Gary Nelson), Blind Fury
(1989, Slepá zuřivost; r. Phillip Noyce – V), Desperation Rising (1989, Zoufalství se zvyšuje;
r. Jason Holt), Backstreet Dreams (1990, Tulácké sny; r. Rupert Hitzig – V), Object of Desire
(1990, Předmět touhy; r. Roger Duchowny), Delta Force 3: The Killing Game (1991, Delta
Force 3; r. Sam Firstenberg – V), Dva na lásku (1992, Twogether; r. Andrew Chiaramonte),
Sins of Desire (1992, Hříchy vášně; r. Jim Wynorski – V), Broken Trust (1993, Zklamaná
důvěra; r. Ralph Portillo), Body of Influence (1993, Vliv těla; r. Gregory Hippolyte – TV),
Sins of the Night (1993, Hříchy noci; r. Gregory Hippolyte – TV), Class of 1999 II: The
Substitute (1993, Exterminátor 2; r. Spiro Razatos – V), Mrs. Parker and the Vicious Circle
(1994, Paní Parkerová a začarovaný kruh; r. Alan Rudolph – TV), Just Like Dad (TV-1995,
Vypůjčený táta; r. Blair Treu – V), Black Rose of Harlem (1995, Gangster Blues; r. Fred Gallo
– TV), Tváří v tvář (1997, Face/Off; r. John Woo), Me and the Gods (1997, Já a bohové; r.
Alki David), Life (1999, Doživotí; r. Ted Demme – V), The Astronaut’s Wife (1999,
Astronautova žena; r. Rand Ravich – V), Panic (2000, Panika; r. Henry Bromell – V), The
Independent (2000, Nezávislý; r. Stephen Kessler – TV), Kokain (2001, Blow; r. Ted Demme;
+ spol. sc.), Pařba v Bangkoku (2011, The Hangover Part II; r. Todd Phillips); (režie, není-li
uvedeno jinak) příběh o přátelství stárnoucí vdovy a její potřeštěné sousedky Unhook the
Stars (1996, Hvězdy na zemi; + spol. sc. – V) s Genou Rowlandsovou a Marisou Tomeiovou,
drama agresivního manžela, který se snaží získat zpátky svoji ženu, Jak ta je úžasná! (1997,
She’s So Lovely) se Seanem Pennem a Robin Wrightovou, drama zoufalého otce, jenž si
chce násilím vynutit lékařskou péči pro nemocného syna, John Q (2002, John Q; + spol.
píseň) s Denzelem Washingtonem, romantické drama podle románu Nicholase Sparkse The
Notebook (2004, Zápisník jedné lásky – V) s Ryanem Goslingem a Rachel McAdamsovou,
kriminální drama podle skutečného případu Alpha Dog (2005, Alpha Dog; + sc.), adaptace
psychologického románu Jodi Picaultové My Sister’s Keeper (2009, Je to i můj život; + spol.
sc. – V), bizarní drama učitelky navyklé na prášky Yellow (2012, Žlutá; + spol. sc.) s Heather
Wahlquistovou, která se také podílela na scénáři, komedie o rafinované pomstě manželky
a dvou milenek nenapravitelného záletníka Jedna za všechny (2014, The Other Woman) s
Cameron Diazovou, Leslií Mannovou a Kate Uptonovou. –mim-
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JESSABELLE
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital/Datasat, dlouhý – 90 min.
Původní název: Jessabelle. Země původu: USA. Výrobce: Lionsgate / Blum House
Productions / Principato-Young Entertainment. Rok výroby: 2014. Premiéra: 13.11.2014.
Monopol: Forum Film Czech. Mluveno: anglicky, kreolsky (české titulky). – V tváři démona.
Od producentů filmů Insidious a Očista. Horor od režiséra SAW VI a SAW 3D
AUTOŘI: Scénář: Robert Ben Garant. Režie: Kevin Greutert. Kamera: Michael Fimognari.
Hudba: Anton Sanko. Různé skladby a písně. Výprava: Jade Healyová. Kostýmy: Carol
Cutshallová. Střih: Kevin Greutert. Zvuk: (design) Greg Hedgepath; Jonathan Gaynor. Masky:
Erin Keithová. Účesy: Joan Shayová. Vizuální efekty: (supervize) David Altenau; FuseFX.
Zvláštní efekty: (koordinátor) William Dawson. Koordinátoři kaskadérů: Peter King, Ben
Jensen. Výkonní producenti: Robert Ben Garant, Jerry P. Jacobs, Matt Kaplan. Producenti:
Jason Blum, Paul Young, Peter Principato. Koproducentka: Jessica Hallová.
HERCI: Sarah Snooková (Jessie), Mark Webber (Preston), David Andrews (Leon), Joelle
Carterová (Kate), Ana de la Regueraová (Rosaura), Larisa Oleyniková (Sam), Chris Ellis (šerif
Pruitt), Fran Bennettová (paní Davisová), Amber Stevensová (mrtvá dívka).
Žánrový specialista Kevin Greutert, který se podílel na sérii Saw, natočil tradiční duchařský
horor Jessabelle, odehrávající se v jižanském prostředí Louisiany a opírající se zejména o
atmosféru a o dobře známá klišé. – Jessie způsobí autohavárii, při níž zahyne její snoubenec.
Přijde přitom o nenarozené dítě a po propuštění z nemocnice je upoutána na kolečkové
křeslo. Vrací se do rodného domu k odcizenému otci. Najde tu videokazety po dávno mrtvé
matce, kvůli nimž se spustí lavina děsivých událostí, v nichž důležitou roli hraje mrtvá dívka
(Jessabelle). V těžkých chvílích, kdy Jessii ohrožují duchové z rodinné minulosti, se jí snaží
pomoci její nešťastně ženatý bývalý přítel Preston. Vyjde najevo, že matka měla
afroamerickou dcerku, což Jessiin žárlivý otec vyřešil vraždou dítěte i matčina milence. Aby
zakryl zločin, adoptoval Jessii. Jenže matčin duch se s křivdou nedokázal smířit a shodí spolu s
duchem milence Jessii do bažinaté řeky. Preston ženu zachrání. Je to však Jessie nebo
Jessabelle v jejím těle? – Upozorňujeme, že v současné době je v distribuci též horor s
názvem Annabelle (2014, Annabelle; r. John. R. Leonetti).
KEVIN GREUTERT (vl. jm. Kevin Henry Greutert, nar. 31.3.1965, Pasadena, Kalifornie) je
vnukem sochaře Henryho Greuterta (1907-1978), který se podílel na několika známých
filmech (byl mj. autorem mluvících stromů v muzikálu Čaroděj ze země Oz a repliky Mt.
Rushmore v Hitchcockově díle Na sever Severozápadní linkou). Vystudoval pasadenskou
Polytechnickou školu (1981-83) a potom filmovou a televizní produkci na Jihokalifornské
univerzitě (USC; 1987). Psal povídky do časopisů, působil jako hudebník a od začátku 90.
let získával praktické zkušenosti jako střihač, zejména u Alana Codyho. Samostatně stříhal
zprvu krátké a ultralaciné projekty, spolupracoval také např. na interaktivním
videosnímku, nazvaném Uncompressed (2000). Prosadil se hororovou sérií SAW, jejíž dva
poslední díly už režíroval. Žánru hororu zůstal věrný i nadále. Jeho manželkou je herečka
Elizabeth Rowinová, která účinkovala v některých jeho filmech. – Filmografie: (neúplná;
střih či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) The Shot (1996, Rána; r. Dan Bell; + herec),
SAW – Hra o přežití (2004, Saw; r. James Wan), SAW 2 (2005, Saw II; r. Darren Lynn
Bousman), Journey to the End of the Night (2006, Svět drog; r. Eric Eason – V), Room 6
(2006, Pokoj 6; r. Michael Hurst), The Thirst (2006, Žízeň; r. Jeremy Kasten), SAW III (2006,
Saw III; r. Darren Lynn Bousman), SAW IV (2007, Saw IV; r. Darren Lynn Bousman), Oni
(2007, The Strangers; r. Bryan Bertino), SAW V. (2008, Saw V; r. David Hackl), The
Collection (2011, Sbírka; r. Marcus Dunstan); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Pilgrim’s
Regress (2003, Poutníkův návrat; + sc., střih, spol. prod.) a Old Friends (2006, Staří přátelé;
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+ spol. sc., střih, spol. prod.), SAW VI. (2009, Saw VI), SAW 3D (2010, Saw 3D), Jessabelle
(2014, Jessabelle; + střih), Visions (2014, Přeludy; + střih).
-mim-
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JIMMY P.
barevný, psychologický, životopisný, přístupný, 1:2,35, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý –
117 min.
Původní názvy: Jimmy P. Jimmy P. Psychotherapy of a Plains Indian. Země původu: Francie.
Výrobce: Why Not Productions / Wild Bunch / Orange Studio / France 2 Cinéma / Hérodiade
/ Le Pacte. S účastí Canal Plus / Ciné Plus / France Télévisions / Smuggler Films / Procirep /
Angoa. Rok výroby: 2013. Premiéra: 4.12.2014. Monopol: Artcam. Mluveno: anglicky (české
titulky). – Psychoterapie prérijního indiána.
AUTOŘI: Námět: Georges Devereux – kniha Reality and Dream (1951, Skutečnost a sen).
Scénář: Arnaud Desplechin; Kent Jones, Julie Peyrová. Režie: Arnaud Desplechin. Kamera:
Stéphane Fontaine. Hudba: Howard Shore. Různé skladby a písně. Výprava: Dina
Goldmanová. Kostýmy: David C. Robinson. Střih: Laurence Briaud. Zvuk: Jamie Scarpuzza,
Sylvain Malbrant, Stéphane Thiébaut. Vizuální efekty: Mikros Image. Zvláštní efekty:
(koordinátor) Drew Jiritano. Koordinátoři kaskadérů: Ele Bardha, Yves Girard. Výkonní
producenti: Patrick Milling Smith, Ben Limberg. Producenti: Pascal Caucheteux, Grégoire
Sorlat, Jennifer Rothová. České titulky: Tereza Benhartová (Filmprint Digital).
HERCI: Benicio Del Toro (Jimmy Picard), Mathieu Amalric (Georges Devereux), Gina
McKeeová (Madeleine), Larry Pine (dr. Karl Menninger), Joseph Cross (dr. Holt), Elya Baskin
(dr. Jokl), Gary Farmer (Jack), Michelle Thrushová (Gayle Picardová), Misty Uphamová (Jane),
Jennifer Podemskiová (Doll), Michael Greyeyes (Allan), A. Martinez (Willie).
LOKACE: Michigan, Montana.
Georges Devereux (1908-1985) byl etnolog, antropolog a psychoanalytik maďarskožidovského původu, který působil ve Francii a později ve Spojených státech. Jako znalec
severoamerických indiánů je považován za zakladatele tzv. etnopsychiatrie. V roce 1951
vydal případovou studii Skutečnost a sen, v níž popsal svou psychoanalýzu traumatizovaného
indiána z kmene Černonožců. Podle této knihy natočil francouzský režisér Arnaud Desplechin
komorní psychologický životopisný snímek Jimmy P. s podtitulem Psychoterapie prérijního
indiána. – Jimmy Picard utrpěl za války těžké zranění hlavy (nikoliv ovšem v boji) a od té doby
trpí bolestmi hlavy, občasnými výpadky zraku a dalšími příznaky. Žije na ranči u starší sestry
Gayle. V roce 1948 se ocitne na psychiatrické klinice pro veterány Winter Hospital v kansaské
Topece. Po fyzické stránce je zdravý, ale jeho bolesti neustupují. Šéf kliniky dr. Menninger
povolá z New Yorku svého přítele Georgese Devereuxe. Ten během dlouhých rozhovorů s
indiánem odhalí příčiny jeho psychického traumatu, dané rodinnou anamnézou (v rodině
vždy hrály dominantní roli ženy). Zároveň se vztah mezi neortodoxním lékařem a pacientem
změní ve zvláštní přátelství. Jimmy se později setká s dcerou, kterou měl s osudovou ženou
svého života a se kterou se nestákal. A Georges kvůli práci v Topece ztratí svou evropskou
milenku Madeleine. – Komorní drama je postaveno na popisu retro atmosféry a na
hereckých výkonech nejen protagonistů, nýbrž i herců v dalších rolích.
-tbkARNAUD DESPLECHIN (nar. 31.10.1960, Roubaix, Nord) absolvoval pařížskou filmovou
školu IDHEC (1981-84), kde natočil dva krátké filmy. I po studiích pokračoval ve spolupráci
se spolužáky a s generačně spřízněnými kolegy (Éric Rochant, Pascale Ferranová, Noémie
Lvovská). Zpočátku se jako kameraman podílel také na krátkých filmech Érica Barbiera,
Patricka Grandperreta a Nikose Papatakise. Jeho celovečerní debut Stráž (uvedený na MFF
v Cannes) získal Césara za nejlepší první dílo a byl oceněn na festivalech v Bogotě a
Avignonu. V hlavní soutěži canneského festivalu se hrály i jeho další filmy Učená pře (aneb
Můj pohlavní život), Esther Kahn, Vánoční příběh a Jimmy P. Nejvíc ocenění posbíraly tituly
Králové a královna (César za nejlepší film a tři herecké výkony, Cena Louise Delluca) a
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Vánoční příběh (César za nejlepší film, režii a tři herecké výkony). Ve svých komorních
psychologických dramatech se soustřeďuje s jemným ironickým podtextem na analýzu
duševních stavů jedince, na jeho existenciální problémy i na jeho obtíže v komunikaci s
okolím. Jeho filmy pomohly v kariéře výrazných hereckých talentů (Mathieu Amalric,
Emmanuelle Devosová, Marianne Denicourtová, Emmanuel Salinger). Umělecké vlohy
projevují i jeho sourozenci: spisovatelka Marie Desplechinová (nar. 1959), scenáristka
Raphaelle Valbrune-Desplechinová a diplomat a příležitostný herec Fabrice Desplechin
(nar. 1963). Poté, co se rozešel s herečkami Marianne Denicourtovou a Hélène
Fillièresovou, se stala jeho životní partnerkou spisovatelka a scenáristka Florence
Seyvosová (nar. 1967), s níž má syna (nar. 2006). – Filmografie: (kamera, není-li uvedeno
jinak) French lovers (1985, Francouzští milenci; r. Éric Rochant), Comme les doigts de la
main (1985, Jako prsty na ruce; r. Éric Rochant), Présence féminine (1987, Ženský vliv; r.
Éric Rochant), I fotografia (1987, Fotografie; r. Nikos Papatakis; spol. kam.); (režie, není-li
uvedeno jinak) střm. f. Le polichinelle et la machine à coder (1983, Šašek a telegraf), kr.
filmy Le couronnement du monde (1984, Završení světa), Un monde sans pitié (1989,
Nelítostný svět; r. Éric Rochant; spol. sc.), střm. špionážní drama o setkání rozvětvené
rodiny po pokusu oblíbeného syna o sebevraždu, La vie des morts (1991, Život mrtvých; +
sc.), špionážní film, jehož protagonistou je student medicíny, pocházející z diplomatické
rodiny, La sentinelle (1992, Stráž; + sc.), Des feux mal eteints (1993, Málo uhašené ohně; r.
Serge Moati; herec), psychologická analýza prostředí univerzitních intelektuálů, zatížených
existenciálními problémy, Učená pře (aneb Můj pohlavní život) (1996, Comment je me suis
disputé… [„ma vie sexuelle“]; + spol sc.), životopisný snímek o divadelní kariéře židovské
herečky v Londýně na konci 19. století podle povídky Arthura Symonse Esther Kahn (2000,
Esther Kahn; + spol. sc.), temná bajka o moci a korupci, pomstě a odříkání podle divadelní
hry Edwarda Bonda z prostředí vysoké politiky, nazvaná Léo, en jouant „Dans la
compagnie des hommes“ (2003, Mužská hra; + spol. prod., herec), úvaha o smyslu
existence a složitosti lidských vztahů Rois et reine (2004, Králové a královna; + spol. sc. –
V), tragikomedie o setkání rozvětvené rodiny s cílem vyřešit traumata a pomoci při hledání
dárce kostní dřeně pro těžce nemocnou matku Vánoční příběh (2007, Un conte de Noël; +
spol. sc.), dok. o prodeji režisérova rodinného domu L'aimée (2007, Milovaný), komorní
životopisný snímek o přátelství neortodoxního etnologa a psychoanalytika Georgese
Devereuxe a jeho pacienta, indiána a válečného veterána, postiženého post-traumatickým
syndromem, Jimmy P. (2013, Jimmy P.; + spol. sc.), adaptace divadelní hry Alexandra
Ostrovského La forêt (TV-2013, Les; + sc.), Les jours venus (2014, Příští dny; r. Romain
Goupil; herec), prequel snímku Učená pře s názvem Trois souvenirs de ma jeunesse (2015,
Tři vzpomínky na mé mládí; + spol. sc.).
-fik-
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JOE
barevný, psychologický, kriminální, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital,
dlouhý – 118 min.
Původní název: Joe. Země původu: USA. Výrobce: Muskat Filmed Properties / Rough House.
Pro Worldview Entertainment. Ve spolupráci s Dreambridge Films. Rok výroby: 2013.
Premiéra: 10.7.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: anglicky (české titulky). – Drsný příběh
o přátelství.
AUTOŘI: Námět: Larry Brown – stejnojmenný román (1991). Scénář: Gary Hawkins. Režie:
David Gordon Green. Kamera: Tim Orr. Hudba: David Wingo, Jeff McIlwain. Hudební
supervize: DeVoe Yates, Greg Danylyshyn. Různé skladby a písně. Výprava: Chris Spellman.
Kostýmy: Jill Newellová, Karen Maleckiová. Střih: Colin Patton. Zvuk: Christof Gebert.
Vizuální efekty: (supervize) Justin Paul Warren. Zvláštní efekty: (koordinátor) Everett Byrom
III. Koordinátor kaskadérů: Jeff Schwan. Výkonní producenti: Maria Cestoneová, Molly
Connersová, Sarah Johnson Redlichová, Hoyt David Morgan, Brad Coolidge, Melissa
Coolidgeová, Todd Labarowski, Danny McBride, Jody Hill. Producenti: Lisa Muskatová, David
Gordon Green, Christopher Woodrow, Derick Tseng. Koproducenti: Alexander Uhlmann,
Atilla Salih Yucer. České titulky: Petr Fantys (Filmprint Digital).
HERCI: Nicolas Cage (Joe Ransom), Tye Sheridan (Gary), Gary Poulter (Wade), Ronnie Gene
Blevins (Willie), Sue Rocková (Merle), Adriene Mishlerová (Connie), Aj Wilson McPhaul (Earl),
Heather Kafkaová (Lacy), Brenda Isaacs Boothová (matka), Elbert Evan Hill III (Shorty), Brian
Mays (Junior), John Daws (John Coleman), Anna Niemtschiová (Dorothy).
CENY: MFF v Benátkách 2013: Cena Marcella Mastroianniho (Tye Sheridan), Zvláštní cena
Nadace Christophera D. Smitherse (David Gordon Green).
Po vulgární parodické pohádkové fantasy Princ a Pruďas (2010) natočil David Gordon Green
drsný příběh ze zapadlého venkovského koutu u texaského Austinu s jednoduchým názvem
Joe. – Titulní hrdina, padesátník Joe, má kriminální minulost, je závislý na cigaretách a na
alkoholu a trpí sklony k agresivitě. Je to uzavřený chlap, usilující o to, nedostat se znovu do
průšvihu. Vede partu sezonních dělníků (většinou černochů), kteří jedovatým roztokem ničí
lesy, aby majitel mohl vysázet odolnější a finančně výhodnější stromy. Občas chodí do
bordelu, občas se porve se svým místním nepřítelem, zjizveným podivínským násilníkem
Williem. Když se naštve, je nebezpečný. Když někdo potřebuje pomoc, zvláštním odtažitým
způsobem mu ji poskytne. Proto zaměstná patnactiletého Garyho, jehož otec Wade je opilec,
násilník a vrah, terorizující bezmocnou manželku, syna i dceru. Teenager nalezne ve
svérázném předákovi oporu i vzor. Joe vidí příkoří, páchaná Wadem, a zjedná nápravu.
Zastřelí Willieho a jeho parťáka, jimž otec prodal dceru, ale zaplatí za to životem. Wade pak
zvolí dobrovolně smrt. Zatímco na začátku filmu Joeova parta stromy zabíjela, na konci Gary
pracuje při výsadbě mladých stromků... – Syrové autentické vyprávění se odehrává v
neutěšeném prostředí. Režisér zčásti obsadil skutečné dělníky. Nehercem byl i představitel
Wadea, Gary Poulter (1959–2013), jenž zemřel před premiérou a jemuž je film věnován.
–katDAVID GORDON GREEN (nar. 9.4.1975, Little Rock, Arkansas) pochází ze zdravotnické
rodiny a vyrůstal v dallaském předměstí Richardson. Vystudoval filmovou produkci na
Severokarolínské umělecké škole ve Winston-Salemu (1998) a odešel do Los Angeles, kde
se snažil načerpat praktické zkušenosti. Podařilo se mu zajistit finance na celovečerní
debut George Washington, jímž okamžitě upoutal pozornost a za nějž získal i řadu ocenění
(mj. Cena poroty a Cena za režii na MFF v Newportu, Cena NYFCC za první film, nominace
na Cenu ISA za nejlepší film a za první scénář). Zaujal i druhým nezávislým snímkem
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Všechny opravdové holky (Zvláštní cena poroty na FF Sundance). Následovaly temné
rodinné příběhy Protiproud a Sněžní andělé, než se překvapivě uplatnil na poli
mainstreamových hollywoodských komedií, z nichž komerčně nejúspěšnější byla ta první,
Travička zelená. Často pracoval s producentkou Lisou Muskatovou (společnost Muskat
Filmed Properties), a to i na dílech jiných režisérů, mj. na dramatu tří bratrů Příběhy s
brokovnicí (nominace na Cenu ISA v kategorii filmů do 500 000 dolarů) nebo na komedii o
podvodném hledání talentů Úžasný svět hudby (nominace na Cenu ISA za nejlepší první
film). Je tvůrcem animovaného sitcomu z kalifornského pobřežního městečka Good Vibes
(2011, Dobré vibrace; + spol. prod.), producentem seriálu HBO o někdejším baseballovém
profesionálovi Eastbound & Down (2009-12, Nahoru a dolů; + spol. režie – TV) a výkonným
producentem animovaného seriálu Chozen (2014) s titulní postavou bílého
homosexuálního rappera propuštěného z vězení. Režíruje rovněž reklamní spoty (Chrysler,
ESPN, GE Works aj.), ovšem v celovečerní tvorbě se vrátil ke svým nezávislým kořenům
remakem islandského snímku Doprava doleva pod titulem Prince Avalanche (Stříbrný
medvěd na MFF v Berlíně). K jeho pravidelným spolupracovníkům patří mj. kameraman
Tim Orr, hudební skladatel David Wingo, střihač Colin Patton či herec a scenárista Danny
McBride, které vesměs poznal během filmových studií. – Filmografie: (režie, není-li
uvedeno jinak) kr. školní filmy Pleasant Grove (1997; + sc.), jenž se stal základem jeho
celovečerní prvotiny, a Physical Pinball (1998; + sc.) o dospívající dívce a jejím ovdovělém
otci, debut o skupině dětí z chudé čtvrti jižanského městečka George Washington (2000; +
sc., spol. prod. – TV), ovlivněný tvorbou Terrence Malicka, lyrický příběh první lásky All the
Real Girls (2002, Všechny opravdové holky; + sc.) se Zooey Deschanelovou, rodinné drama
Undertow (2004, Protiproud; + spol. sc., píseň) s Jamiem Bellem v úloze rebelantského
chlapce, adaptace románu Stewarta O’Nana o teenagerovi z rozpadající se rodiny Snow
Angels (2007, Sněžní andělé; + sc. – V) s Michaelem Angaranem, Kate Beckinsaleovou a
Samem Rockwellem, kriminální komedie o soudním poslíčkovi a jeho věčně zhuleném
dealerovi na útěku před gangstery Pineapple Express (2008, Travička zelená – V) se Sethem
Rogenem a Jamesem Francem, vulgární pohádková parodie Princ a Pruďas (2010, Your
Highness) s Dannym McBridem, Jamesem Francem a Natalií Portmanovou, veselohra o
nezodpovědném hlídači dětí The Sitter (2011, Spratci na zabití – TV) s Jonahem Hillem,
neprodaný komediální pilot Black Jack (TV-2011, Černý Jack; + spol. prod.), komedie o
silničářích uprostřed texaských lesů Prince Avalanche (2012; + sc., spol. prod. – TV) s
Paulem Ruddem a Emilem Hirschem, působivý přepis románu Larryho Browna o
napraveném trestanci, jenž se ujme týraného patnáctiletého chlapce, Joe (2013, Joe; +
spol. prod.) s Nicolasem Cagem v titulní roli, příběh texaského zámečníka v zajetí minulosti
Manglehorn (2014; + spol. prod.) s Alem Pacinem v titulní úloze; (neúplná; podíl na
produkci či výkonné produkci) Shotgun Stories (2007, Příběhy s brokovnicí; r. Jeff Nichols),
Great World of Sound (2007, Úžasný svět hudby; r. Craig Zobel – TV), The Catechism
Cataclysm (2011, Pohroma katechismu; r. Todd Rohal), Compliance (2012, Nařčení; r. Craig
Zobel – TV), Nature Calls (2012, Volání přírody; r. Todd Rohal), See Girl Run (2012, Dívka na
útěku; r. Nate Meyer – TV), Camp X-Ray (2014; r. Peter Sattler), Land Ho! (2014, Země na
obzoru; r. Martha Stephensová, Aaron Katz).
-mim-
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JOHN WICK
barevný, akční thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 101 min.
Původní název: John Wick. Země původu: USA. Výrobce: Summit Entertainment / Thunder
Road. Ve spolupráci s 87Eleven Productions / MJW Films / DefyNite Films. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 23.10.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky, rusky (české titulky). –
Tohohle chlápka nechceš naštvat.
AUTOŘI: Scénář: Derek Kolstad. Režie: Chad Stahelski. II. režie: Darrin Prescott. Kamera:
Jonathan Sela. Hudba: Tyler Bates, Joel J. Richard. Dodatečná hudba: Le Castle Vania.
Hudební supervize: John Houlihan. Různé skladby a písně. Výprava: Dan Leigh. Kostýmy:
Luca Mosca. Střih: Elisabet Ronaldsová. Zvuk: (design) Alan Rankin; Danny Michael. Vizuální
efekty: (supervize) Jake Braver; Spin VFX. Zvláštní efekty: (koordinátoři) Bruce Steinheimer,
Drew Jiratano. Koordinátoři kaskadérů: Darrin Prescott; (souboje) Jonathan Eusebio.
Výkonní producenti: Peter Lawson, Mike Upton, Joseph Vincenti, Erica Leeová, Kevin Frakes,
Raj Singh, Tara Morossová, Darren Blumenthal, Jared D. Underwood, Andrew C. Robinson,
Sam X. Eyde. Producenti: Basil Iwanyk, David Leitch, Eva Longoriaová, Michael Witherill.
Koproducenti: Doug Monticciolo, Jamie Wing, Noel Lohr. České titulky: neuvedeny.
HERCI: Keanu Reeves (John Wick), Michael Nyqvist (Viggo Tarasov), Alfie Allen (Josef
Tarasov), Willem Dafoe (Marcus), Dean Winters (Avi), Adrianne Palickiová (slečna
Perkinsová), Omer Barnea (Gregorij), Toby Leonard Moore (Victor), Daniel Bernhardt (Kirill),
Bridget Moynahanová (Helen), John Leguizamo (Aurelio), Ian McShane (Winston), Bridget
Reganová (Addy), Lance Reddick (Charon); (neuveden) Jason Isaacs.
Ve svém režijním debutu, akčním thrilleru John Wick, uplatňuje Chad Stahelski naplno své
zkušenosti předního hollywoodského koordinátora kaskadérů. Sám ostatně působil i jako
kaskadérský dubl představitele titulní role Keanua Reevese. – Těžce postřelený John Wick
vzpomíná na minulost. Před nedávnem pohřbil milovanou ženu Helen, s níž žil několik
idylických let v přepychové vile. Jako posmrtný dárek od ní dostane štěně. To však zabije
mladý floutek Josef Tarasov, který se svými kumpány přepadne vilu a ukradne surově
zmlácenému Johnovi jeho opečovávaný vůz mustang. Mladíkův otec, mocný šéf newyorské
ruské mafie Viggo Tarasov ví, že je zle. Wick býval nejlepší zabiják v jeho službách a mafián
jej chce zlikvidovat dřív, než bude pozdě. – John se vyzbrojí, postřílí gangsterské komando a
usídlí se v hotelu Continental, známém svými diskrétními službami pro podobné typy. Viggo
na něj vyhlásí odměnu, již chce dostat zabiják Marcus i vražednice Perkinsová. John postupně
likviduje nepřátele po desítkách. Zradou Perkinsové zahyne Marcus, který ve skutečnosti
někdejšího přítele kryl. Nakonec zemřou všichni včetně Josefa a Vigga. John si ošetří ránu v
psím útulku a odvede si odtud opuštěného pitbulla... – Podle producenta zahyne ve filmu
devadesát pět lidí. Přitom dlouho trvá, než nastane zúčtování. Snímek připomíná tématem
profesionálního mstitele mj. i nedávno uvedený thriller Equalizer (2014, The Equalizer; r.
Antoine Fuqua).
-tbkCHAD STAHELSKI (vl. jm. Charles Francis Stahelski, nar. 20.9.1968, Palmer, Massachusetts)
je potomkem polských přistěhovalců. Absolvoval Jihokalifornskou univerzitu (USC) a díky
znalostem bojových umění se dostal k filmu jako kaskadér. Stal se dublem Keanua Reevese
(Bod zlomu, Matrix) i dalších herců a postupně se vypracoval na špičku svého oboru. Na
počátku tisíciletí založil s kolegou Davidem Leitchem společnost 87Eleven Action Design,
specializující se na plánování, choreografii a realizaci akčních filmových scén, včetně
nezbytného výcviku herců. Režijně debutoval akčním snímkem John Wick s Keanuem
Reevesem v titulní roli. – Filmografie: (herec) Mission of Justice/Martial Law 3 (1992, Mise
spravedlnosti III; r. Steve Barnett – TV), Hong Kong 97 (1994; r. Albert Pyun), Spitfire (1994,
Horká hlava; r. Albert Pyun), Heatseeker (1995; r. Albert Pyun), Nemesis 2: Nebula (1995,
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Nemesis 2; r. Albert Pyun – V), Nemesis III: Prey Harder (1995, Nemesis 3: Boj s časem; r.
Albert Pyun – V), Bloodsport II (1995, Krvavý sport II: Konfrontace; r. Alan Mehrez – V),
Bloodsport III (1996, Krvavý sport III; r. Alan Mehrez – V), Vampires (1997, Upíři; r. John
Carpenter – V), Kung Pow: Enter the Fist (2001, Kung prásk: Smrtonosná smrt; r. Steve
Oedekerk – V); (neúplná; koordinátor kaskadérů či akčních scén, není-li uvedeno jinak)
Perfect Target (1996, Důležitý terč; r. Sheldon Lettich – TV), The Hunted/Fugitive Champion
(1998, Šampion na útěku; r. Max Kleven; + herec), Matrix Reloaded (2003, The Matrix:
Reloaded; r. The Wachowski Brothers), Matrix Revolutions (2003, The Matrix: Revolutions;
r. The Wachowski Brothers), Van Helsing (2004, Van Helsing; r. Stephen Sommers),
Constantine (2005, Constantine; r. Francis Lawrence), Serenity (2005; r. Joss Whedon – V),
V jako Vendeta (2006, V for Vendetta; r. James McTeigue), Beerfest (2006, Oktoberfest; r.
Jay Chandrasekhar – TV), 300: Bitva u Thermopyl (2007, 300; r. Zack Snyder), Skóruj! (2007,
Balls of Fury; r. Robert Ben Garant), Rambo: Do pekla a zpět (2007, Rambo; r. Sylvester
Stallone), Speed Racer (2008, Speed Racer; r. The Wachowski Brothers), X-Men Origins:
Wolverine (2009, X-Men Origins: Wolverine; r. Gavin Hood), Ninja Assassin (2009; r. James
McTeigue; + II. režie – V), Expendables: Postradatelní (2010, The Expendables; r. Sylvester
Stallone), Mechanik zabiják (2011, The Mechanic; r. Simon West), Elitní zabijáci (2011,
Killer Elite; r. Gary McKendry), Sherlock Holmes: Hra stínů (2011, Sherlock Holmes: A Game
of Shadows; r. Guy Ritchie; + spol. II. režie), Safe (2011; r. Boaz Yakin; + II. režie – V),
Hunger Games (2012, The Hunger Games; r. Gary Ross; + spol. II. režie), Expendables:
Postradatelní 2 (2012, The Expendables 2; r. Simon West; + II. režie), Po zániku Země
(2013, After Earth; r. M. Night Shyamalan; + II. režie), Man of Tai Chi (2013, Muž taiči; r.
Keanu Reeves – V), RED 2 (2013, RED 2; r. Dean Parisot), Plán útěku (2013, Escape Plan; r.
Mikael Håfström; spol. II. režie), Hunger Games: Vražedná pomsta (2013, The Hunger
Games: Catching Fire; r. Francis Lawrence; + II. režie), John Wick (2014, John Wick; režie).
-mim-
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JUSTIN BIEBER’S BELIEVE
barevný, hudební dokument, přístupný, ŠÚ, 2-D, Dolby Digital (DTS/SDDS), dlouhý – 92 min.
Původní název: Justin Bieber’s Believe. Země původu: USA. Výrobce: Bieber Time Films /
Scooter Braun Films. Ve spolupráci s Island Def Jam Music Group. Pro Open Road Films /
Dolphin Films. Rok výroby: 2013. Premiéra: 10.4.2014. Monopol: Bioscop. Mluveno:
anglicky (české titulky). – Na prknech slávy, v záři reflektorů je ukryt jeho skutečný příběh.
AUTOŘI: Scénář: Sarah Landmanová. Režie: Jon M. Chu. Kamera: Karsten Crash Gopinath.
Hudba: Nathan Lanier. Hudební supervize: Chris Tek O’Ryan. Různé skladby a písně. Výprava:
Tom E. Marzullo. Střih: Avi Youabian, Jillian Moulová. Zvuk: Juan Nunez, Ray Rifice, Andy
Theiss. Choreografie: Nick DeMoura. Výkonní producenti: Charlie Cohen, Sarah
Landmanová, Brad Haugen, Scott Manson, Allison Kaye Scarinziová. Producenti: Justin
Bieber, Scooter Braun, Bill O’Dowd, Usher Raymond IV. Koproducenti: Anthony Leo, Andrew
Rosen, Whitney Brownová.
ÚČINKUJÍCÍ: Justin Bieber, Scooter Braun, Ryan Good, Usher Raymond IV, Pattie
Malletteová, Jeremy Bieber, Ryan Seacrest, Ellen DeGeneresová, will.i.am., Jon M. Chu, Zach
Galifianakis.
V roce 2011 natočil známý režisér tanečních filmů Jon M. Chu záznam z turné populární
kanadské teenagerovské pop hvězdy Justin Bieber: Never Say Never. Po dvou letech na něj
navázal obdobným projektem, zachycujícím „šňůru“ z let 2012-2013 Justin Bieber’s Believe.
Kromě početných záběrů z velkolepé performance s Bieberovými hity obsahuje film i
rozhovory se zainteresovanými lidmi a pohledy do zákulisí rozjetého showbyznysu, včetně
poukazů na tzv. Bieber Fever (tedy frenetické výjevy zpěvákových fanoušků, zejména
fanynek).
JON M. CHU (vl. jm. Jonathan Murray Chu, nar. 2.11.1979, Palo Alto, Kalifornie) studoval
filmovou a televizní fakultu na Jihokalifornské univerzitě (USC). Upozornil na sebe
krátkými školními filmy Silent Beats (2001, Tiché doby) a When the Kids Are Away (2002,
Když jsou děti pryč). Po několika neuskutečněných filmových plánech se prosadil jako
tvůrce tanečních filmů, věnovaných různým formám street dance. Jako výkonný producent
se podílel na televizních projektech a je mj. tvůrcem série The Legion of Extraordinary
Dancers (2010-2011, Legie mimořádných tanečníků). Jeho rodiče vlastní populární
restauraci Chef Chu’s v kalifornském Los Altos, kde je jeho otec Lawrence Chu
šéfkuchařem. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) Bao hu lu de mi mi (2007,
Tajemství kouzelné tykve; r. Frankie Chung; prod.), taneční snímky Let’s Dance 2 Street
Dance (2008; Step Up 2: The Streets), Let’s Dance 3D (2010, Step Up 3D), dokument ze
stejnojmenného turné populárního zpěváka Justin Bieber: Never Say Never (2011), film,
navazující na TV sérii The Legion of Extraordinary Dancers, nazvaný The LXD: The Secrets of
the Ra (2011, Liga mimořádných tanečníků: Tajemství Ra; spol. sc., spol. režie, spol. střih,
spol. prod. - V), akční sci-fi thriller G.I. Joe: Odveta (2013, G.I. Joe: Retaliation), další
dokument z nové hudební show a jejího zákulisí Justin Bieber’s Believe (2013, Justin
Bieber’s Believe; + účinkující).
-tbk-
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KHUMBA
barevný, animovaný, dobrodružný, rodinný, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby Digital,
dlouhý – 85 min.
Původní název: Khumba. Země původu: Jihoafrická republika, USA. Výrobce: Triggerfish
Animation Studios. Ve spolupráci se Spier Films / National Film and Video Foundation of
South Africa / Industrial Development Corporation of South Africa / Department of Trade
and Industry of South Africa. Rok výroby: 2013. Premiéra: 22.5.2014. Monopol: Hollywood
Classic Entertainment. Mluveno: česky (dabováno). – Polozebra... Plná kupa dobrodružství.
AUTOŘI: Scénář: Anthony Silverston, Rafaella Delle Donneová. Režie: Anthony Silverston.
Hudba: Bruce Retief. Různé skladby a písně. Výprava: Daniel Clarke. Vedení animace:
Quentin Vogel. Střih: Luke Mackay. Zvuk: (design) Adrian Rhodes. Výkonní producenti:
Geoffrey Qhena, Basil Ford, Kofi Amparbeng, Michael Auret, Edward Noeltner. Producenti:
Stuart Forrest, Mike Buckland, Anthony Silverston, James Middleton, Jean-Michel Koenig.
Koproducentka: Vanessa Ann Sindenová. České dialogy a režie české verze: Martin Těšitel
(Studio Soundwave).
HLASY: Vojtěch Kotek (Khumba), Jiří Schwartz (Phango), Martin Sobotka (Skalk), Zuzana
Skalická (Mama V), Libor Hruška (Bradley), Ivana Korolová (Tombi). - V původním znění
mluví: (uvádíme pro úplnost) Jake T. Austin (Khumba), Liam Neeson (Phango), Steve Buscemi
(Skalk), Laurence Fishburne (Seko), Loretta Devineová (Mama V), Richard E. Grant (Bradley),
AnnaSophia Robbová (Tombi).
Animovaný dobrodružný snímek Khumba je celovečerním debutem Anthonyho Silverstona,
který se jako spoluscenárista a producent podílel už na prvním jihoafrickém animovaném
snímku Zambezia (2012, Zambezia; r. Wayne Thornley). - Khumba je zebří kluk s pruhy jen do
poloviny těla. Ostatní zebry ze stáda věří, že právě kvůli jeho „prokletí“ udeřilo sucho. A tak
se utrápený Khumba tajně vydá na nebezpečnou cestu přes savanu do hor k údajně kouzelné
tůni. Doufá, že v její vodě získá zbytek pruhů. Cestou pozná upovídaného a potrhlého pštrosa
Bradleyho, přátelskou buvolí krávu Mamu V a ve skalách podstoupí vítězný boj se
sadistickým leopardem Pchangem. Uvědomí si, že mu jeho odlišnost už nevadí a získá
respekt celého stáda. Příběh o cestě za sebepoznáním je zjevně inspirovaný legendární
pohádkou Lví král (1994, The Lion King; r. Roger Allers, Rob Minkoff). - Filmu škodí
nadbytečná upovídanost, nastavování děje a úporná didaktičnost.
-katANTHONY SILVERSTON (nar. 1979, Kapské město), navštěvoval Waldorfskou školu a čtyři
roky studoval vědu na univerzitě v Kapském městě. Rok pracoval v genetické laboratoři ve
Vancouveru, ale chtěl se věnovat animovanému filmu. Sám realizoval tři krátké projekty,
mezi nimi i oceněný čtyřapůlminutový snímek The Slipper Cycle (2003, Pantoflový cyklus),
než se definitivně prosadil v jihoafrickém studiu animovaného filmu Triggerfish jako jeden
ze scenáristů s producentů snímku Zambezia (2012, Zambezia; r. Wayne Thornley) a jako
spoluscenárista, režisér a spoluproducent rodinné animované komedie o zebřím klukovi s
pruhy jen na polovině těla, Khumba (2013, Khumba) a jejího pokračování Khumba 2
(2014). -tbk-
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KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
barevný, životopisný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 117
min.
Původní název: Dallas Buyers Club. Země původu: USA. Výrobce: Voltage Pictures / R² Films
/ Evolution Independent. Pro Focus Features. Ve spolupráci s Truth Entertainment. Rok
výroby: 2013. Premiéra: 23.1.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: anglicky, japonsky (české
titulky).
AUTOŘI: Scénář: Craig Borten, Melisa Wallacková. Režie: Jean-Marc Vallée. Kamera: Yves
Bélanger. Hudba: různé skladby a písně. Dodatečná hudba: Alexandra Stréliskiová. Výprava:
John Paino. Kostýmy: Kurt and Bart. Střih: John Mac McMurphy [Jean-Marc Vallée], Martin
Pensa. Zvuk: Dick Hansen. Masky: Robin Mathewsová. Účesy: Adruitha Leeová. Vizuální
efekty: (supervize) Marc Cote; Fake Studio. Koordinátor kaskadérů: Alex Terzieff. Výkonní
producenti: David Bushell, Nathan Ross, Tony Notargiacomo, Joe Newcomb, Nicolas
Chartier, Zev Foreman, Logan Levy, Holly Wiersmaová, Cassian Elwes. Producentky: Robbie
Brennerová, Rachel Winterová. Koproducenti: Michael Sledd, Parry Creedon. České titulky:
Petr Fantys (Filmprint Digital).
HERCI: Matthew McConaughey (Ron Woodroof), Jennifer Garnerová (dr. Eve Saksová), Jared
Leto (Rayon), Denis O’Hare (dr. Sevard), Steve Zahn (Tucker), Michael O’Neill (Richard
Barkley), Dallas Roberts (David Wayne), Griffin Dunne (dr. Vass), Kevin Rankin (T.J.).
CENY: MFF v Římě 2013: Cena Zlatý motýl (Jean-Marc Vallée), Cena pro nejlepšího herce
(Matthew McConaughey), Cena diváků. Oscar: nejlepší herec (Matthew McConaughey),
nejlepší herec ve vedlejší roli (Jared Leto), nejlepší masky a účesy (Adruitha Leeová, Robin
Mathewsová); (nominace) nejlepší film (Robbie Brennerová, Rachel Winterová), nejlepší
původní scénář (Craig Borten, Melisa Wallacková), nejlepší střih (John Mac McMurphy,
Martin Pensa). Zlatý glóbus: nejlepší herec v dramatu (Matthew McConaughey), nejlepší
herec ve vedlejší roli (Jared Leto). Cena LAFCA: nejlepší herec ve vedlejší roli (Jared Leto).
Cena NYFCC: nejlepší herec ve vedlejší roli (Jared Leto). Ceny ISA: nejlepší herec (Matthew
McConaughey), nejlepší herec ve vedlejší roli (Jared Leto).
V roce 1985 se machistický texaský elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof
(1950-1992) dozví po úrazu elektrickým proudem, že je HIV pozitivní a že mu zbývá třicet dnů
života. Zpočátku tomu nevěří, protože přece není homosexuál. Pak si však ověří fakta a
rozhodne se proti nemoci bojovat. Začne si opatřovat léky, jež nejsou ve Spojených státech
povolené, a založí si na jejich pašování a důmyslném získávání firmu, která záhy získá velkou
popularitu mezi podobně postiženými. Se spolupracovníkem transsexuálem Rayon se tak
ocitá v gay komunitě. Aby legálně obešel zákony, dodává antivirotika a doplňky stravy jen
členům svého Dallas Buyers Clubu. Postupně se stává expertem jak na léčbu tak na boj proti
legislativě. Oporu nachází i v imunoložce dr. Eve Saksové. Zemře až v roce 1992. – Scenárista
Craig Bolton začal pracovat na látce už v roce 1992, kdy se mu podařilo s Woodroofem
hovořit. Trvalo však dvacet let, než se dílo začalo natáčet. Kanadský režisér Jean-Marc Vallée
v dramatu Klub poslední naděje realisticky zprostředkovává dobovou atmosféru i skutečný
příběh člověka, který pod vlivem nemoci zcela změnil svůj život a paradoxně právě jeho
tragédie mu jej pomohla naplnit. Postava Rona Woodroofa se stala životní rolí Matthewa
McConaugheyho, který kvůli ní drasticky zhubnul (právě tak jako Jared Leto ve fiktivní roli
Rayon).
-tbkJEAN-MARC VALLÉE (nar. 9.3.1963, Montreal) vystudoval film na Quebecké univerzitě v
rodném městě. Zaujal krátkou komedií Stereotypy, vyznamenanou na několika festivalech,
a v celovečerní tvorbě debutoval úspěšným hitchcockovským thrillerem Černá listina
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(nominace na cenu Genie za režii a střih). Natočil dva krátké snímky ze zamýšlené trilogie o
vztahu otce a syna Kouzelné květiny (cena Genie) a Kouzelná slova (cena Jutra) a podílel se
na TV seriálech Strangers (Cizinci – TV) a The Secret Adventures of Jules Verne (Tajná
dobrodružství Julesa Vernea). Režíroval dva nízkorozpočtové žánrové filmy ve Spojených
státech a po návratu do Kanady slavil mimořádný ohlas u diváků i kritiky příběhem
dospívání homosexuálního mladíka, odehrávajícím se v 60. a v 70. letech, Dar od Boha, za
nějž kromě Ceny pro nejlepší kanadský film na MFF v Torontu a Ceny za scénář a režii na
MFF v Gijónu dostal obě výroční kanadské ceny, Genie a frankofonního Jutru ve třech
hlavních kategoriích (scénář, režie, film). Následovalo britské historické drama Mladá
Viktorie, oceněné mj. Oscarem za kostýmy, a další kanadský film Café de Flore, jenž mj.
dostal nominace na obě domácí výroční ceny za režii i za film. Jeho nejlepším dílem je
zatím příběh podle skutečnosti Klub poslední naděje (nominace na Oscara za střih), jehož
herečtí představitelé Matthew McConaughey a Jared Leto dostali Oscary (plus mj.
nominace na nejlepší film). – Filmografie (režie, není-li uvedeno jinak): kr. f. Stéréotypes
(1992, Stereotypy; + střih), inspirovaný klasickými americkými díly, drama soudní korupce
Liste noire (1995, Černá listina; + střih), kr. f. Les fleurs magiques (1995, Kouzelné květiny;
+ sc., střih, prod.) a Les mots magiques (1997, Kouzelná slova; + sc., střih, prod.), western
Los Locos (1997; + střih), natočený podle scénáře a v produkci hlavního představitele Maria
Van Peeblese, drama ženy, která se vzepře násilnickému milenci, Loser Love (1999,
Šupácká láska), příběh quebecké rodiny C.R.A.Z.Y. (2005, Dar od Boha; + spol. sc., spol.
prod., herec – V), čerpající ze vzpomínek přítele z dětství Françoise Boulaye, portrét mladé
panovnice podle scénáře Juliana Fellowese The Young Victoria (2008, Královna Viktorie –
V) s Emily Bluntovou, dva zdánlivě nesouvisející příběhy lásky, odehrávající se v Paříži 60.
let a v současném Montrealu, Café de Flore (2011; + sc., spol. prod., herec – TV) s Vanessou
Paradisovou, drama texaského elektrikáře, jenž se po nakažení virem HIV stane
průkopníkem alternativních forem léčby AIDS, Klub poslední naděje (2013, Dallas Buyers
Club; + spol. střih), adaptace vzpomínkové knihy Cheryl Strayedové Wild (2014, Divočina) s
Reese Witherspoonovou.
-mim-
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KMEN
barevný, psychologický, kriminální, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DTS, dlouhý – 130 min.
Původní název: Plemja. Země původu: Ukrajina. Výrobce: Garmata Film. S přispěním
Ukrajinské státní filmové agentury / Hubert Bals Fund MFF v Rotterdamu / Rinat Akhmetov
Foundation Development of Ukraine. Rok výroby: 2014. Premiéra: 9.10.2014. Monopol: Film
Europe. Bez dialogů. – Internátní škola pro hluchoněmé má svá drsná pravidla.
AUTOŘI: Scénář: Myroslav Slabošpyckyj. Režie: Myroslav Slabošpyckyj. Kamera: Valentyn
Vasjanovyč. Výprava: Vlad Odudenko. Kostýmy: Alena Gresová. Střih: Valentyn Vasjanovyč.
Zvuk: (design) Sergyj Stepanskyj. Producenti: Ija Myslycká, Valentyn Vasjanovyč.
HERCI: Grigorij Fesenko (Sergej), Jana Novikovová (Anna), Rosa Babyjová, Alexander
Cyjadevič, Jaroslav Byleckyj, Ivan Tyško, Alexandr Osadčyj, Alexandr Sydelnykov, Saša
Rusakov, Denis Hruba.
CENY: MFF v Cannes 2014: Velká cena Týdne kritiky. Art Film Fest, Trenčianské Teplice,
Trenčín 2014: Cena primátora města Trenčín. Evropské filmové ceny 2014: Evropský objev
roku.
Ukrajinský režisér Myroslav Slabošpyckyj natočil film Kmen jako významný experiment v
dějinách kinematografie bez mluvených dialogů a zároveň i bez titulků: protagonisté jsou
totiž hluchoněmí. Svůj celovečerní debut autor vnímá jako poctu němému filmu; jeho cílem
však byl realističtější, přirozeně němý film, kde se všichni dorozumívají pouze znakovou řečí.
S komunitou hluchoněmých pracoval tvůrce už v roce 2010 při natáčení krátkého snímku
Hluchota. – Dospívající Sergej nastoupí do internátní školy pro hluchoněmé. Dostane se do
problematické party, jejíž členové tvoří kriminální gang, obohacující se krádežemi a
kšeftováním. Pořádají divoké pitky a šikanují mladší spolužáky. Dvě dívky se pod dohledem
mladíků z party nabízejí v noci řidičům nákladních vozů na nedalekém parkovišti. Sergej
jedné z nich, Anně, zaplatí za sex, který se odbyde v kotelně. Mladík je od té chvíle dívkou
posedlý a začne „dělat potíže“. Vůdce party zatím jedná o odjezdu obou dívek do Itálie a
vyřizuje jim cestovní doklady. Když to Sergej zjistí, roztrhá Anně, která mezitím prodělala
potrat u andělíčkářky, pas. Dostane od ostatních surovou „nakládačku“. V noci se těžce
zmlácený vkrade na internát a spícím příslušníkům „kmene“ postupně rozdrtí hlavy jejich
nočními stolky. – Velmi výlučný snímek působí na diváka zoufale bezútěšnou atmosférou,
emocionálně vypjatými sekvencemi, naturalistickým ztvárněním většiny scén (k nejvíce
citovaným patří záznam potratu) a depresivností na hranici snesitelnosti. Zároveň je to krutá
výpověď o fyzické i morální devastaci lidí, poznamenaných životem v sovětském režimu,
jehož atributů se společnost stále ještě nedovede zbavit. Režisér své dílo vnímá jako příběh o
lásce a zasvěcení, jako příběh o vstupu do krutého světa dospělých. Natáčení z velké části
probíhalo na předměstí Kyjeva. Začalo před zahájením protestů na Ukrajině a bylo
dokončeno po ruské invazi na Krym v březnu 2014. Obdiv si zaslouží výkony hluchoněmých
neherců, vybraných v konkurzech.
–katMYROSLAV SLABOŠPYCKYJ (nar. 17.10.1974, Kyjev), vystudoval filmovou režii na
Kyjevském státním institutu divadla a umění, pracoval ve filmových studiích v Kyjevě a v
Petrohradě a psal scénáře k TV filmům. Jeho krátké filmy Diagnóza a Hluchota byly
uvedeny na MFF v Berlíně 2009 a 2010. Hluchota získala mj. Cenu za nejlepší kr. f. na MFF
Molodist v Kyjevě 2011 a krátký snímek Jaderný odpad Stříbrného leoparda na MFF v
Locarnu 2012. Jeho celovečerní hraný debut Kmen byl oceněn Velkou cenou Týdne kritiky
na MFF v Cannes 2014 a Cenou primátora města Nitra na Art Film Festu v Trenčianských
Teplicích 2014 a získal Cenu FIPRESCI za evropský objev roku v rámci Evropských filmových
cen 2014. – Filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Žach (2006,
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Nehoda; režie, výprava, spol. prod.), Diahnoz (2009, Diagnóza; + střih, spol. prod.),
Hluchota (2010, Hluchota), Jaderni vidchody (2012, Jaderný odpad), Ukraino, goodbye!
(2012; režie), celovečerní debut z prostředí gangu hluchoněmých teenagerů Kmen (2014,
Plemja).
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KNĚZOVY DĚTI
barevný, hořká komedie, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, DVD-K, Dolby Digital,
dlouhý – 96 min.
Původní název: Svećenikova djeca. Země původu: Chorvatsko, Srbsko. Výrobce: Interfilm
Produkcija. Koprodukce: Zillion film. S přispěním Croatian Audiovisual Center / Serbian Film
Center / Eurimages EU. Rok výroby: 2013. Premiéra: 26.6.2014. Monopol: Film Europe.
Mluveno: chorvatsky (české titulky). – Boží vůle v rukách kněze a bizarní boj s kondomy.
AUTOŘI: Námět: Mate Matišić – stejnojmenná divadelní hra (1999). Scénář: Mate Matišić.
Režie: Vinko Brešan. Kamera: Mirko Pivčević. Hudba: Mate Matišić. Různé skladby a písně.
Výprava: Damir Gabelica. Kostýmy: Zeljka Franulovićová. Střih: Sandra Botica Brešanová.
Zvuk: Marton Jankov, Frano Homen. Producent: Ivan Maloča. Koproducent: Lazar Ristovski.
České titulky: Febiofest.
HERCI: Krešimir Mikić (otec Fabian), Marija Škaričićová (Marija), Jadranka Djokićová (bláznivá
Ana), Nikša Butijer (Petar), Dražen Kühn (Marin), Ivan Brkić (Luka), Zdenko Botić (otec Jakov),
Goran Bogdan (Jure), Filip Križan (otec Simun), Vinko Brešan (lékař).
Námětem ke komedii Vinka Brešana Knězovy děti je kontroverzní divadelní hra Mateho
Matišiće, jež měla na přelomu století v Chorvatsku úspěch, ale vyvolala i pobouření. – Když
kněz Fabian nastoupí na místo faráře na dalmatském ostrově, povšimne si zdejší vysoké
úmrtnosti a téměř nulové porodnosti. Trafikant Petar se mu při zpovědi svěří, že podle své
zbožné manželky Mariji zabíjí prodejem kondomů děti. Nový duchovní dostane nápad, jak se
postarat o zvýšení porodnosti. Po dohodě s Petarem, který má přehled, kdo s kým má pletky,
začne kondomy propichovat. Výsledek se ovšem dostaví, až když dvojice přibere do party
lékárníka Marina, který místo antikoncepce začne prodávat nic netušícím zákaznicím
vitamíny. Porodnost vzroste, což se díky televizi roznese, a „požehnaný“ ostrůvek zažívá
turistický boom. Kvůli nečekaným těhotenstvím ovšem nastanou komplikace, jež trojici
přinutí neblaze zasáhnout do života ostrovanů; dobré úmysly naivního duchovního se stanou
příčinou několika tragédií. – Příběh se odehrává jako zpověď smrtelně nemocného Fabiana
mladému duchovnímu, v níž farář mluví i o svém starém kolegovi, otci Jakovovi. Ten přivedl
do jiného stavu třináctiletou Kristýnu, která spáchala sebevraždu. Vše však zůstane
zpovědním tajemstvím. - Snímek se odvíjí svižně a vtipně, dokud se zpočátku lehkovážná
satira nezmění v černou komedii. Tvůrce má nesporně poetické vidění, smysl pro bizarnost,
lásku k tradicím a folklóru i pochopení pro balkánskou výbušnou povahu a zároveň si
neodpustí kritický pohled na licoměrnost katolické církve.
-katVINKO BREŠAN (nar. 3.2.1964, Záhřeb) je synem scenáristy Ivo Brešana a spisovatelky Jely
Godlarové. Vystudoval filozofii a srovnávací literaturu a pak televizní režii na Akademii
dramatických umění v Záhřebu; za školní snímek Naša burza (Naše burza) získal cenu na
MFF v Oberhausenu 1988. Po několika krátkých dokumentech debutoval komedií Jak se
začala válka na mém ostrově (1996), několikanásobně oceněné na FF v Pule a Velkou
cenou na MFF v Chotěbuzi 1997. Také jeho další snímky, vesměs komedie, získaly různá
ocenění, zejména na MFF v Karlových Varech: Duch maršála Tita - Cena za režii (1999; +
Cena Wolfganga Staudteho na MFF v Berlíně), Svědkové - Cena Philip Morris (2003), Bez
konce - Cena FIPRESCI (2009; + Zlatá aréna na FF v Pule). Podílel se na TV seriálech Bitange
i princeze (2005, Podvodníci a princezny) a sitcom Provodi i sprovodi (2001). Působí též
jako divadelní režisér, producent dokumentárních filmů a příležitostný herec. Jeho
manželkou je střihačka Sandra Botica Brešanová, s níž má dva syny. – Filmografie: (scénář
či spolupráce na něm a režie, není-li uvedeno jinak) kr. dokumenty Zajednički ručak (1993,
Společný oběd), Hodnik (1994, Chodba) a Visoko učilište hrabrosti (1995, Vysoké učiliště
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odvahy; režie), komedie z období po vyhlášení nezávislosti Chorvatska v roce 1991 Kako je
počeo rat na mom otoku (1996, Jak se začala válka na mém ostrově; + herec), komedie o
záhadných událostech, s nimiž se setkává nový policista na jadranském ostrůvku, Maršal
(1999, Duch maršála Tita; režie, herec), válečné drama Svjedoci (2003, Svědkové),
celovečerní dokument Dan nezavisnosti (2007, Den nezávislosti; režie), tragikomický
milostný příběh Nije kraj (2008, Bez konce), hořká komedie o bizarním boji místního faráře
za zvýšení porodnosti na malém ostrově Knězovy děti (2013, Svećenikova djeca; + herec);
(herec) Svaki put kad se rastajemo (TV-1994, Pokaždé když se loučíme; r. Lukas Nola),
Mrtva točka (TV-1995, Mrtvý bod; r. Snježana Tribusonová), Rusko meso (1997, Ruské
maso; r. Lukas Nola), Ne dao Bog većeg zlo (2002; Chraň bože!, r. Snježana Tribusonová),
Lavanderman: istina ili mit? (2010, Lavanderman: pravda nebo mýtus?; r. Zvonimir
Rumboldt). –tbk-
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KOLEJE OSUDU
barevný, válečný, psychologický, životopisný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D,
Dolby Digital, dlouhý – 117 min.
Původní název: The Railway Man. Země původu: Austrálie, Velká Británie. Výrobce: Andy
Paterson / Pictures in Paradise / Trinifold. Ve spolupráci s Davis Films / Latitude Media / De
Luxe. Pro Screen Australia. Ve spolupráci se Silver Reel / Screen Queensland / Creative
Scotland / Screen NSW / Lionsgate UK. Rok výroby: 2013. Premiéra: 13.3.2014. Monopol:
Bontonfilm/Forum Film. Mluveno: anglicky, japonsky (české titulky). – Silný příběh podle
světového bestselleru Erica Lomaxe.
AUTOŘI: Námět: Eric Lomax – stejnojmenná kniha (1995, česky Mladá fronta, Praha 2014).
Scénář: Frank Cottrell Boyce, Andy Paterson. Režie: Jonathan Teplitzky. Kamera: Garry
Phillips. Hudba: David Hirschfelder. Výprava: Steven Jones-Evans. Kostýmy: Lizzy
Gardinerová. Střih: Martin Connor. Zvuk: Andrew Plain. Vizuální efekty: (supervize) James
Rogers; Method Studios. Zvláštní efekty: (supervize) Clint Ingram. Koordinátoři kaskadérů:
Brahim Achabbakhe, John Walton. Výkonní producenti: Claudia Bluemhuberová, Ian
Hutchinson, Zygi Kamasa, Nick Manzi, Daria Jovicicová, Anand Tucker. Producenti: Andy
Paterson, Chris Brown, Bill Curbishley. České titulky: neuvedeny.
HERCI: Colin Firth (Eric Lomax), Nicole Kidmanová (Patti Lomaxová), Jeremy Irvine (mladý
Eric), Stellan Skarsgård (Finlay), Sam Reid (mladý Finlay), Tanroh Ishida (mladý Nagase),
Hiroyuki Sanada (Nagase), Michael MacKenzie (Sutton), Jeffrey Daunton (Burton), Bryan
Probets (mjr. York), Tom Stokes (Withins).
Další příběh z japonských zajateckých táborů se odehrává na podobných místech jako
legendární Most přes řeku Kwai (1957, The Bridge on the River Kwai; r. David Lean).
Australský režisér Jonathan Teplitzky jej natočil podle stejnojmenné autobiografie Erica
Lomaxe (1919-2012) Koleje osudu. – V osmdesátých letech se válečný veterán a milovník
železnic (odtud originální název The Railway Man) Eric setká se sympatickou Patti a ožení se s
ní. I po čtyřiceti letech se mu stále vybavují traumatické válečné vzpomínky a způsobují mu
těžké deprese. Patti ví, že pokud se muž nočních můr nezbaví, jejich vztah nevydrží. Po
sebevraždě přítele a spolutrpitele Finlaye se Lomax vydá zpět na místa, kde dnes jeho
trýznitel Takashi Nagase (1919-2011) dělá průvodce. – Jako radista padl Eric v roce 1942 do
zajetí a podílel se na stavbě Železnice smrti z Rangúnu do Bangkoku. Sestrojil rádio, jež však
bylo odhaleno. On sám byl kvůli tomu nelidsky mučen. – Jeho nynější střetnutí s
nenáviděným Nagasem však skončí odpuštěním. – Původní setkání obou mužů zachytil
dokument Enemy, My Friend? (1995, Nepřítel, můj přítel?; r. Mike Finlason).
-tbkJONATHAN TEPLITZKY (nar. 1966, Sydney) pochází z židovské rodiny. Vystudoval film a
televizi na Middlesexské univerzitě v Londýně (1989) a v Británii pak působil deset let jako
úspěšný tvůrce reklamních spotů a hudebních videoklipů. Spolupracoval též jako asistent s
režisérem a producentem Anandem Tuckerem, mj. na dokumentu o spisovatelce Anne
Riceové The Vampire’s Life (TV-1993, Upíří život), vyznamenaném Cenou BAFTA. Ve své
vlasti se prosadil sérií uznávaných snímků Lepší než sex (nominace na Australskou
filmovou cenu za scénář a za režii, nominace na Cenu australských filmových kritiků za
scénář), Vyrovnat si účty (nominace na Australskou filmovou cenu a na Cenu australských
filmových kritiků za režii) a Hořící muž (nominace na Australskou filmovou cenu a Cenu
australských filmových kritiků za scénář, režii a nejlepší film). Podílel se i na australských
TV seriálech, romantickém Spirited (2010-11, Okouzlena duchem) a právnickém Rake
(2014, Ztracená existence). Až do své smrti byla jeho ženou kostýmní návrhářka Amanda
Lovejoyová (199?-2001), s níž měl syna. – Filmografie (režie, není-li uvedeno jinak):
romantický příběh dvojice, jejíž náhodná známost přerůstá ve vážný vztah, Better Than Sex
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(2000, Lepší než sex; + sc.) s Davidem Wenhamem a Susií Porterovou, komediálně laděný
příběh kriminálníka propuštěného z vězení Gettin’ Square (2003, Vyrovnat si účty – V) se
Samem Worthingtonem a Davidem Wenhamem, romantické drama vdovce a jeho syna,
inspirované vlastními zážitky, Burning Man (2011, Hořící muž; + sc., spol. prod.) s
Matthewem Goodem, skutečné drama muže, snažícího se po mnoha letech vyrovnat s
traumaty z japonského zajateckého tábora, Koleje osudu (2013, The Railway Man) s
Colinem Firthem a Nicole Kidmanovou.
-mim-
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KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
barevný, romantická komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 98
min.
Původní název: Magic in the Moonlight. Země původu: USA. Výrobce: Dippermouth. Ve
spolupráci s Perdido Productions / Ske-Dat-De-Dat Productions. Pro Sony Pictures Classics.
Ve spolupráci s Gravier Productions. Rok výroby: 2014. Premiéra: 7.8.2014. Monopol:
Hollywood Classic Entertainment. Mluveno: anglicky (české titulky).
AUTOŘI: Scénář: Woody Allen. Režie: Woody Allen. Kamera: Darius Khondji. Hudba: různé
skladby a písně. Výprava: Anne Seibelová. Kostýmy: Sonia Grandeová. Střih: Alisa
Lepselterová. Zvuk: Jean-Marie Blondel. Vizuální efekty: (supervize) Andrew Lim;
Boxmotion. Výkonní producenti: Ronald L. Chez; Jack Rollins. Producenti: Letty Aronsonová,
Stephen Tenenbaum, Edward Walson. Koproducenti: Helen Robinová, Raphaël Benoliel.
České titulky: Renáta Mlíkovská (Soundwave).
HERCI: Eileen Atkinsová (teta Vanessa), Colin Firth (Stanley Crawford), Simon McBurney
(Howard), Marcia Gay Hardenová (paní Bakerová), Hamish Linklater (Brice), Emma Stoneová
(Sophie Bakerová), Jacki Weaverová (Grace), Erica Leerhsenová (Caroline), Catherine
McCormacková (Olivia), Jeremy Shamos (George), Ute Lemperová (zpěvačka v kabaretu).
Neúnavný Woody Allen, pokračující dále v tempu jednoho filmu ročně, se po hořké komedii
Jasmíniny slzy (2013, Blue Jasmine), vrátil ze San Francisca do Evropy a natočil „allenovskou“
romantickou podívanou Kouzlo měsíčního svitu, odehrávající se na sklonku dvacátých let na
Azurovém pobřeží ve Francii. – Úspěšného iluzionistu Stanleyho Crawforda požádá přítel a
kolega z branže Howard o pomoc při odhalení americké spiritistky Sophie Bakerové.
Pohledná mladá žena se totiž vetřela do přízně bohaté ovdovělé Grace, jejíž dcera Caroline s
manželem, psychiatrem Georgem, jsou znepokojeni neblahým vlivem, který Sophie a její
matka na starou dámu a hlavně na její finance mají, a také láskou Graceina syna Brice k ní.
Povýšený, sebestředný a sarkastický padesátník se v luxusním sídle netají odporem ke
spiritismu a zlomyslně se snaží odhalit dívčiny „mentální vibrace“. Sophie ho nečekaně
přesvědčí o opaku, když je s ním na návštěvě u jeho postarší tety Vanessy v Provence a
rozpozná její dávný milostný románek s ženatým mužem, o kterém nemohla nic vědět. Brit
pak nadšeně přehodnotí svůj názor. Ovšem jen do doby než odhalí, že šlo o její a Howardův
komplot. Jenže to už dívčinu kouzlu propadl, i když o tom ještě neví… - Konverzační komedie
je opět postavena na výborných dialozích, na Stanleyho sarkastických komentářích, v nichž
nechybí svérázné odkazy ke klasikům, a na trefných postřezích jeho protihráčky, která si s
grácií nenechá nic líbit; je sice podvodnice, nemá to správné vzdělání, ale hloupá není. To, že
se do sebe ústřední dvojice zamiluje, je nabíledni, ale podstatné je, jak se to stane a jak se
racionálně uvažující Brit s „neracionálním“ citem vypořádá. Allenovy filmy (mj. i knihy a
divadelní hry) jsou léta spojovány s překladatelkou Danou Hábovou. Tentokrát byly titulky
„neracionálně“ svěřeny někomu jinému, což se neblaze odrazilo na jejich kvalitě.
-katWOODY ALLEN (vl. jm. Allan Stewart Konigsberg, nar. 1.12.1935, Flatbush, Brooklyn, New
York) je potomkem druhé generace německých židovských přistěhovalců. Už během
středoškolských studií přispíval do humoristických rubrik různých deníků a časopisů.
Během prvního semestru odešel z Newyorské univerzity (NYU), kde se pokoušel studovat
film; krátce navštěvoval také newyorskou City College (CCNY). Uvedl se jako úspěšný autor
televizních výstupů Sida Caesara, Arta Carneye, Buddyho Hacketta a dalších komiků. Na
počátku 60. let začal sám vystupovat s komickými monology po nočních klubech v
Greenwich Village, kde si záhy získal popularitu. Ta stoupala jeho účinkováním v různých
televizních zábavných pořadech a vydáním několika desek. Od poloviny 60. let se Allen
věnoval filmu, nejdřív jako scenárista a herec. V roce 1966 nadaboval do angličtiny a bez
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ohledu na původní zápletku přestříhal jako komedii řadový japonský kriminální thriller
Kagi no kagi (1964, Klíč klíčů; r. Senkichi Taniguchi), jenž byl v kinech uveden bez většího
ohlasu pod názvem Co se děje, tygříku Lily?. Od konce 60. let natáčel autorské komedie, v
nichž zpočátku čerpal z odkazu klasických němých grotesek a v nichž také vytvářel hlavní
postavy nejistých obrýlených hrdinů, konfrontovaných s vlastní kriminální minulostí (Seber
prachy a zmiz), s latinskoamerickou revolucí (Banáni), s odlidštěnou totalitní společností
daleké budoucnosti (Spáč) či s ruskou aristokracií 19. století (Láska a smrt). V druhé
polovině 70. let vytvořil svá nejlepší díla, nahořklé existenciální komedie z newyorského
intelektuálského prostředí Annie Hall (Oscary za scénář a režii, nominace na Oscara za
herecký výkon) a Manhattan (nominace na Oscara za scénář), v nichž použil řadu
autobiografických motivů. Veden obdivem k Ingmaru Bergmanovi natočil psychologické
drama členů jedné rodiny Interiéry (nominace na Oscara za scénář a za režii), v němž sám
nehrál. V 80. letech jeho tvorba zvážněla, absorbovala znatelné evropské vlivy a získala
více filozofických podtónů. Režíroval mj. felliniovský film Vzpomínky na Hvězdný prach,
plný neskrývaných výpadů proti kritikům i divákům, další, tentokrát veseloherní
bergmanovskou parafrázi Sex noci svatojánské, paradokument Zelig, smutnou komedii o
uměleckém agentovi Danny Rose z Broadwaye (nominace na Oscara za scénář a za režii),
fantastickou komedii Purpurová růže z Káhiry (nominace na Oscara za scénář), nostalgický
portrét newyorské umělecké rodiny Hana a její sestry (Oscar za scénář, nominace na
Oscara za režii), jímž připomněl svou tvorbu z konce 70. let, komedii Zlaté časy rádia
(nominace na Oscara za scénář), v níž zavzpomínal na vlastní dětství, a ambiciózní
tragikomedii Zločiny a poklesky (nominace na Oscara za scénář a za režii), složenou ze
zdánlivě nesouvisejících příběhů výčitkami pronásledovaného lékaře a rozporuplného
filmaře. I v 90. letech realizoval se železnou pravidelností jeden snímek ročně a pozvolna
se vracel k lehčím filmům z počátků své kariéry. Vznikly tak komedie o ušlápnuté manželce
Alice (nominace na Oscara za scénář), jízlivá komedie o propletených partnerských vztazích
Manželé a manželky (nominace na Oscara za scénář), gangsterská retrokomedie Výstřely
na Broadwayi (nominace na Oscara za scénář a za režii), komedie o příliš zvídavém
adoptivním otci Mocná Afrodíté (nominace na Oscara za scénář), muzikál Všichni říkají:
Miluji tě, ale také temně sarkastická rodinná komedie Pozor na Harryho! (nominace na
Oscara za scénář). Od nového tisíciletí pokračoval v zavedených šlépějích kriminální
šarádou Prokletí žlutozeleného škorpióna, satirou z prostředí filmařů Hollywood Ending a
partnerskými komediemi Cokoliv a Melinda a Melinda, jež nebyly příznivě přijaty kritiky
ani diváky. V zájmu oživení stagnující tvorby se odhodlal k radikálnímu řezu. Opustil do té
doby takřka výhradní prostředí Manhattanu a svá následující díla realizoval v Evropě
(kromě Užívej si, co to jde). Zabodoval zejména příběhem amorálního tenisty Match Point
– Hra osudu (nominace na Oscara za scénář), po němž následovaly rovněž do Londýna
zasazené, ale méně zdařilé snímky Sólokapr, Kassandřin sen a Poznáš muže svých snů. Pro
své romanticky zabarvené příběhy využil také malebných kulis dalších evropských
metropolí, katalánské (Vicky Cristina Barcelona – Zlatý glóbus za nejlepší komedii/muzikál,
Cena ISA za scénář), francouzské (Půlnoc v Paříži – Oscar, Zlatý glóbus a nominace na Cenu
BAFTA za scénář, nominace na Oscara a na Zlatý glóbus za režii, Grammy za nejlepší
soundtrack) a italské (Do Říma s láskou). Velký ohlas měla do San Francisca zasazená hořká
komedie Jasmíniny slzy (nominace na Oscara a na Ceny ISA a BAFTA za scénář) s
oscarovým výkonem Cate Blanchettové v titulní úloze zhýčkané neurotičky. Woody Allen
patří k výjimečným filmovým autorům a během své kariéry si vydobyl mezi americkými
filmaři ojedinělou tvůrčí svobodu i přesto, že jeho filmy se až na výjimky (Annie Hall, Hana
a její sestry, Match Point – Hra osudu) netěší masovější divácké oblibě. Obklopoval se
stálými spolupracovníky (kameramani Gordon Willis, Carlo Di Palma a Dariusz Khondji,
střihači Ralph Rosenblum, Susan E. Morseová a Alisa Lepselterová, výtvarníci Mel Bourne a
Santo Loquasto, kostymér Jeffrey Kurland aj.); jeho díla dlouhé roky produkovala dvojice
Charles H. Joffe-Jack Rollins a od 90. let také jeho mladší sestra Letty Aronsonová. Měl i
svůj okruh hereckých představitelů, v němž kromě jeho partnerek byli např. Tony Roberts,
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Dianne Wiestová, Alan Alda a v poslední době Scarlett Johanssonová. Jako velký jazzový
nadšenec vždy uplatňoval rozhodující kontrolu nad hudební složkou svých filmů, často
tvořenou převzatými nahrávkami jeho oblíbených skladeb. Léta hrával každé pondělí na
klarinet v newyorském podniku Michael’s Pub (později v hotelu Le Parker Meridian) a se
svou kapelou New Orleans Jazz Band vystoupil před Vánoci 2008 také v Praze. Allenovy
filmy byly kromě cen Americké akademie dekorovány řadou dalších prestižních ocenění,
mj. třikrát Cenou NYFCC za režii (Annie Hall, Manhattan, Hana a její sestry). Jeho
celoživotní dílo bylo vyznamenáno mj. Americkou komediální cenou (1986), Zlatým lvem
na MFF v Benátkách (1995), Cenou Cechu amerických režisérů (1995), Palmou palem na
MFF v Cannes (2002), na MFF v San Sebastiánu (2004) a Cenou Cecila B. DeMillea (2013),
udílenou Sdružením zahraničního tisku v Hollywoodu. Ač nemá v oblibě televizi, objevil
jako host v sitcomu Just Shoot Me (Třeba mě sežer; hlas – TV). V devatenácti letech se
poprvé oženil, ale jeho tvorbu výrazně ovlivnily až další životní partnerky, herečky Louise
Lasserová (1966-69), Diane Keatonová (70. léta) a Mia Farrowová (1980-92), s níž měl syna
a dvě adoptivní děti. S Farrowovou se rozešel za dramatických okolností kvůli vztahu s její
adoptivní dcerou Soon-Yi Previnovou, již si v prosinci 1997 vzal za ženu a s níž má dvě
adoptivní dcery. Allen se dlouhá léta soudil s Farrowovou o opatrovnictví jejich potomků a
v únoru 2014 ho adoptivní dcera Dylan Farrowová v otevřeném dopisu znovu obvinila, že ji
jako dítě zneužíval. Publikoval čtyři sbírky povídek Vyřídit si účty (1971, česky 1997), Bez
peří (1975, česky 1995), Vedlejší účinky (1980, česky 1996), Čirá anarchie (2007, česky
2007) a kromě řady jednoaktovek (Bůh, Smrt, Riverside Drive, Old Saybrook, Central Park
West) napsal čtyři divadelní hry, Nepijte vodu (1966), Zahraj to znovu, Same (1969), The
Floating Light Bulb (1981, Levitující žárovka), A Second Hand Memory (2004, Vzpomínka z
druhé ruky). Z řady dokumentů o něm má největší výpovědní hodnotu dvoudílný snímek
Woody Allen: A Documentary (TV-2011), jehož zkrácená dvouhodinová verze se promítala
na různých festivalech. Upozorňujeme na monografii Woody Allen (Michael Žantovský;
ČSFÚ, Praha 1990) a na knihy Woody Allen a jeho ženy (Tim Carroll; Jota, Brno 1994),
Woody o Allenovi (Stig Björkman; Paseka, Praha/Litomyšl 1996) a Woody Allen: hovory o
filmu (1971-2007) (Eric Lax; Portál, Praha 2008). – Filmografie (herec, není-li uvedeno
jinak): What’s New, Pussycat? (1965, Co je nového, kočičko?; r. Clive Donner; + sc. – TV),
What’s Up, Tiger Lily? (1966, Co se děje, tygříku Lily?; hlas, spol. sc., spol. režie, spol.
prod.), Casino Royale (1967; r. John Huston, Ken Hughes, Robert Parrish, Joe McGrath, Val
Guest – V), Take the Money and Run (1969, Seber prachy a zmiz; + spol. sc., režie – TV),
Don’t Drink the Water (1969, Nepijte vodu; r. Howard Morris; nám.), Bananas (1971,
Banáni; + spol. sc., režie – TV), kr. f. Men of Crisis: The Harvey Wallinger Story (TV-1971,
Muži krize: Příběh Harveye Wallingera; + sc., režie), Zahraj to znovu, Same (1972, Play It
Again, Sam; r. Herbert Ross; + nám., sc.), Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale báli
jste se zeptat) (1972, Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid
to Ask; + sc., režie), Sleeper (1973, Spáč; + spol. sc., režie, hudba – TV), Love and Death
(1975, Láska a smrt; + sc., režie – TV), Na černé listině (1976, The Front; r. Martin Ritt),
Annie Hall (1977, Annie Hall; + spol. sc., režie), Interiors (1978, Interiéry; sc., režie – TV),
Manhattan (1979; + spol. sc., režie – TV), Stardust Memories (1980, Vzpomínky na Hvězdný
prach; + sc., režie – TV), A Midsummer Night’s Sex Comedy (1982, Sex noci svatojánské; +
sc., režie – V), Zelig (1983; + sc., režie – TV), Broadway Danny Rose (1984, Danny Rose z
Broadwaye; + sc., režie – V), Purpurová růže z Káhiry (1985, The Purple Rose of Cairo; sc.,
režie), Hana a její sestry (1986, Hannah and Her Sisters; + sc., režie), Radio Days (1987,
Zlaté časy rádia; hlas, sc., režie – TV), King Lear (1987, Král Lear; r. Jean-Luc Godard), Září
(1987, September; sc., režie), Another Woman (1988, Jiná žena; sc., režie – TV), povídka
Oedipus Wrecks (Oidipus ničitel; + sc., režie) z filmu New York Stories (1989, Povídky z New
Yorku – TV), Zločiny a poklesky (1989, Crimes and Misdemeanors; + sc., režie), Alice (1990;
sc., režie – TV), Scenes from a Mall (1991, Taková normální láska; r. Paul Mazursky – V),
Stíny a mlha (1991, Shadows and Fog; + sc., režie), Manželé a manželky (1992, Husbands
and Wives; + sc., režie), Tajemná vražda na Manhattanu (1993, Manhattan Murder
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Mystery; + spol. sc., režie), Výstřely na Broadwayi (1994, Bullets over Broadway; spol. sc.,
režie), Don‘t Drink the Water (TV-1994, Nepijte vodu; + nám., sc., režie), Mocná Afrodíté
(1995, Mighty Aphrodite; + sc., režie), The Sunshine Boys (TV-1995, Zlatí hoši; r. John
Erman – TV), Všichni říkají: Miluji tě (1996, Everyone Says I Love You; + sc., režie), Pozor na
Harryho! (1997, Deconstructing Harry; + sc., režie), The Impostors (1998, Podvodníci; r.
Stanley Tucci – TV), anim. f. AntZ – MravenecZ (1998, Antz; r. Eric Darnell, Tim Johnson;
hlas), Celebrity (1998, Celebrity; sc., režie), Sladký ničema (1999, Sweet and Lowdown; sc.,
režie), Company Man (1999, Společník; r. Peter Askin, Douglas McGrath – V), Darebáčci
(2000, Small Time Crooks; + sc., režie), Picking Up the Pieces (2000, Řezník, kněz a
prostitutka; r. Alfonso Arau – V), Prokletí žlutozeleného škorpióna (2001, The Case of the
Jade Scorpion; + sc., režie), Hollywood Ending (2002, Hollywood Ending; + sc., režie),
Cokoliv (2003, Anything Else; + sc., režie), Melinda a Melinda (2004, Melinda and Melinda;
+ sc., režie), Match Point – Hra osudu (2005, Match Point; sc., režie), Sólokapr (2006,
Scoop; + sc., režie), Cassandra’s Dream (2007, Kasandřin sen; sc., režie – TV), Vicky Cristina
Barcelona (2008, Vicky Cristina Barcelona; sc., režie), Užívej si, co to jde (2009, Whatever
Works; sc., režie), Poznáš muže svých snů (2010, You Will Meet a Tall Dark Stranger; sc.,
režie), Půlnoc v Paříži (2011, Midnight in Paris; sc., režie), Paříž-Manhattan (2011, ParisManhattan; r. Sophie Lelloucheová), Do Říma s láskou (2012, To Rome with Love; + sc.,
režie), Jasmíniny slzy (2013, Blue Jasmine; sc., režie), Fading Gigolo (2013, Zvadlý gigolo; r.
John Turturro), Kouzlo měsíčního svitu (2014, Magic in the Moonlight; sc., režie),
Iracionální muž (2015, Irrational Man; sc., režie).
-mim-
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KOYAANISQATSI
barevný, umělecký dokument, přístupný, Projekt 100-2014, 2-D, DVD-K, Dolby, dlouhý – 86
min.
Původní název: Koyaanisqatsi. Země původu: USA. Výrobce: IRE Productions (Santa Fé
Institute for Regional Education). Rok výroby: 1983. Premiéra: (původní) II. 1995;
(obnovená) 30.1.2014. Monopol: AČFK (do 31.8.2014). Bez komentáře. České titulky. –
Nejslavnější filmová báseň, která inspirovala Baraku a Samsaru.
AUTOŘI: Námět: Godfrey Reggio. Scénář: Ron Fricke, Godfrey Reggio, Michael Hoenig, Alton
Walpole. Režie: Godfrey Reggio. Kamera: Ron Fricke, Christine Gibsonová. Hudba: Philip
Glass. Dodatečná hudba: Michael Hoenig. Střih: Alton Walpole, Ron Fricke; (poradce) Dennis
Jakob. Zvuk: Kurt Munkacsi, Randy Thom, Michael Stocker, David Brownlow, David Rivas;
(poradce) Tom Scott. Zvláštní optické efekty: Gamma Research. Odborní poradci: Jeffrey
Lew, T.A. Price, Belle Carpenterová, Langdon Winner, Cybele Carpenterová, Barbara
Pecarichová. Výkonný producent: Francis Ford Coppola. Producent: Godfrey Reggio.
CENY: MFF v São Paulu 1984: Cena diváků. MFF ve Varšavě 1988: Cena diváků. Cena LAFCA:
nejlepší hudba (Philip Glass).
Kultovní filmový esej Koyaanisqatsi (1983) amerického filmaře Godfreyho Reggia je prvním
dílem trilogie, do níž dále patří tituly Powaqqatsi (1988, Powaqqatsi) a Naqoyqatsi (2002,
Naqoyqatsi) a jež se věnuje varovným rozporům mezi přírodou a moderní globální civilizací.
Snímek se začal natáčet v roce 1975 a filmaři kvůli originálním záběrům cestovali na
nejrůznější místa planety. Výsledkem je strhující dílo, spojující výtvarně vytříbené obrazy s
všudypřítomnou minimalistickou hudbou Philipa Glasse. Podstatný je zaznamenaný kontrast
mezi přírodními krásami a devastujícími zásahy člověka do ní. – Název je převzat z jazyka
arizonských Indiánů Hopi a znamená „život vyvedený z rovnováhy“ či „život v rozkladu“. –
Film, poprvé u nás uvedený v roce 1995, je součástí Projektu 100-2014.
GODFREY REGGIO (nar. 29.3.1940, New Orleans, Louisiana) pochází z význačné rodiny, jejíž
předkové přišli do Louisiany v 18. století z Itálie. Ve čtrnácti letech vstoupil v Novém
Mexiku do Kongregace školských bratří a absolvoval St. Michael’s College v Santa Fe. Vedle
pedagogické činnosti se pak věnoval i sociální práci mezi členy pouličních gangů, což ho
často přivádělo do rozporu se zásadami katolického řádu, takže jej v roce 1968 opustil.
Začal experimentovat s filmem a na začátku 70. let se v Santa Fe podílel na založení
družstva Institut regionální výchovy, sdružujícího především umělce, spisovatele a
mediální odborníky. Světovou proslulost mu přinesla trilogie dokumentárních esejů, jejichž
názvy jsou převzaty z jazyka indiánů kmene Hopi – Koyaanisquatsi (život vyvedený z
rovnováhy), Powaqqatsi (život na úkor někoho jiného) a Naqoyqatsi (život jako neustálý
válečný střet). V poetických obrazech bez komentáře, s minimalistickým hudebním
doprovodem svého přítele Philipa Glasse, se v nich zabýval především destruktivními
dopady moderního světa na životní prostředí. Předmětem jeho zájmu byly i další neduhy
soudobé společnosti (sociální nespravedlnost, složitý vztah člověka k technologiím apod.).
Natočil také videoklip ke skladbě Patricia’s Park německé skupiny Alphaville. V polovině
90. let pomáhal v italském Trevisu vybudovat pod záštitou firmy Benetton výzkumné
centrum se školou a tvůrčí laboratoří Fabrica, zabývající se působením vizuálních
sdělovacích prostředků, designem, hudbou, fotografií i filmem, jež zpočátku sám vedl. Od
roku 2000 je kurátorem FF v Telluride. První dvě části své trilogie osobně uvedl na LFŠ 1994
v Uherském Hradišti a třetí při její pražské premiéře v lednu 2003. – Filmografie (režie,
není-li uvedeno jinak): portrét industrializované severní polokoule Koyaanisquatsi (1983,
Koyaanisquatsi; + nám., spol. sc., prod.), obraz života, lidí a krajiny třetího světa
Powaqqatsi (1988, Powaqqatsi; + spol. sc., spol. prod.), kr. dok. o různorodosti pozemské
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fauny a flóry Anima Mundi (1991; + sc.), sponzorovaný firmou Bulgari a určený pro Světový
fond na ochranu přírody, kr. dok. o skupině dětí sledujících televizi Evidence (1995,
Důkazy), varovný dok. o nezvladatelnosti moderní techniky Naqoyqatsi (2002, Naqoyqatsi;
+ sc., spol. prod.), černobílý meditativní dok. Visitors (2013, Návštěvníci; + sc., spol. prod.),
složený ze 74 neidentifikovaných „pohyblivých fotografií“.
-mim-

157

KRÁSKA A ZVÍŘE
barevný, přístupný, pohádka, romantický, adaptace, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 112
min.
Původní název: La Belle et la Bête. Země původu: Francie, SRN. Výrobce: Eskwad.
Koprodukce: Pathé / TF1 Films Productions / Studio Babelsberg / 120 Films. S účastí Canal
Plus / Ciné Plus / TF1 / TMC. Rok výroby: 2014. Premiéra: 13.3.2014. Monopol: 35MM.
Mluveno: česky (dabováno).
AUTOŘI: Námět: (neuveden) Madame de Villeneuve – pohádka (1740). Scénář: Christophe
Gans, Sandra Vo-Anhová. Režie: Christophe Gans. Kamera: Christophe Beaucarne. Hudba:
Pierre Adenot. Různé skladby a písně. Výprava: Thierry Flamand. Kostýmy: Pierre-Yves
Gayraud. Střih: Sébastien Prangère. Zvuk: Roland Winke, Nicolas Becker, Ken Yasumoto,
Cyril Holtz. Vizuální efekty: (supervize) Louis Morin. Bytosti: (design) Patrick Tatopoulos.
Koordinátor kaskadérů: Volkhart Buff. Výkonný producent: Frédéric Doniguian. Producent:
Richard Grandpierre. Koproducenti: Romain Le Grand, Henning Molfenter, Christoph Fisser,
Charlie Woebcken. České dialogy a režie české verze: Martin Těšitel (Studio Soundwave).
HERCI: Vincent Cassel (princ/Zvíře – Martin Stránský), Léa Seydouxová (Bella – Jitka Ježková),
André Dussollier (kupec – Jaromír Meduna), Eduardo Noriega (Perducas – Martin Zahálka),
Myriam Charleinsová (Astrid - Adéla Kubačáková), Audrey Lamyová (Anna), Sara
Giraudeauová (Klotylda), Jonathan Demurger (Jean-Baptiste), Nicolas Gob (Maxim), Louka
Meliava (Tristan), Yvonne Catterfeldová (princezna).
CENY: César: nejlepší výprava (Thierry Flamand); (nominace) nejlepší kamera (Christophe
Beaucarne), nejlepší kostýmy (Pierre-Yves Gayraud).
Pohádka o Krásce a Zvířeti patří k nadčasovým tématům a byla mnohokrát zfilmována. Mj. ji
jako svůj debut natočil i Jean Cocteau (1946, La belle et la bête), je i prvním animovaným
filmem nominovaným na Oscara (1991, Beauty and the Beast; r. Gary Trousdale, Kirk Wise) v
kategorii nejlepších filmů. Tuzemskou verzi pod názvem Panna a netvor, natočil v roce 1978
Juraj Herz se Zdenou Studénkovou a Vlastimilem Harapesem. Režisér Christophe Gans v
nejnovějším zpracování Kráska a Zvíře vsadil na velkolepou vizuálnost a „obohatil“ základní
dějovou linii o akční prvky a o další postavy. – Ovdovělý a zchudlý kupec se uchýlí se třemi
dcerami a třemi syny na venkov. Jen nejmladší Bella se s tím smíří. Ukáže se, že nejstarší syn
dluží peníze z karet zločinnému Perducasovi. Kvůli falešné zprávě vyrazí otec marně do
přístavu. Při zpáteční cestě v bouři zabloudí a v opuštěném zámku najde večeři i nocleh.
Ráno se objeví děsivé zvíře v královských šatech a požaduje jeho život. Do zámku však další
den místo otce přijde Bella. Netvor ji obklopí péčí a přepychem. Ve snech dívka poznává jeho
minulost: princ se provinil zastřelením zlaté laně, netuše, že to byla jeho milovaná žena. Když
je Bella doma na návštěvě, zámek napadne Perducasova banda, již sem přivedli její dva
bratři. Dívka se včas vrátí, zachrání hostitele a její láska mu vrátí lidskou podobu. - Příběh čte
matka dvěma dětem; je to Bella, žijící s mužem a s otcem ve venkovském domě...
-katCHRISTOPHE GANS (nar. 11.3.1960, Antibes, Alpes-Maritimes) se od dětství věnoval judu,
boxu a karate, a proto ho zaujaly samurajské snímky a hongkongské kung-fu filmy, které
zásadně ovlivnily jeho filmařskou kariéru, již zahájil s přáteli amatérskými pokusy na
formát Super-8. Koncem 70. let se podílel na vydávání fanzinu Rhésus zéro a v roce 1983 se
stal šéfredaktorem specializovaného časopisu na horory a fantasy filmy Starfix. Studoval
pařížský IDHEC, kde natočil několik krátkých filmů. Ve své tvorbě rozvíjí témata, motivy,
typy postav a styl akčních a fantastických filmů především asijské provenience. V letech
1995-97 připravoval vlastní zfilmování románu Julese Verna 20 000 mil pod mořem, ale
projekt nakonec ztroskotal. – Filmografie: (režie a scénář nebo podíl na něm, není-li
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uvedeno jinak): kr. fantasy thriller Silver Slime (1981, Stříbrný sliz; + střih), první segment
The Drowned (Utopenci) z hororového triptychu podle literární předlohy H.P. Lovecrafta
Necronomicon (1994, Necronomicon - TV), akční snímek podle japonského komiksu Crying
Freeman (1995, Freeman - Plačící drak - TV), historicko-dobrodružný thriller inspirovaný
francouzskou pověstí Bratrstvo vlků – Hon na bestii (2001, Le pacte des loups),
dobrodružný snímek The Adventurer (2002, Dobrodruh), Saint Ange (2004; r. Pascal
Laugier; spol. prod.), adaptace velmi úspěšné série počítačové hry v žánru hororu Silent
Hill (2006, Silent Hill; režie), nová verze pohádkového příběhu o síle lásky, jež vysvobodí
zakletého prince, Kráska a Zvíře (2014, La belle et la Bête).
-fik-
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KROK DO TMY
barevný, psychologický, historický, adaptace, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital,
dlouhý – 120 min.
Původní název: Krok do tmy. Země původu: SR. Výrobce: Trigon Production / RTVS. S
podporou: Audiovizuálny fond SR. Rok výroby: 2014. Premiéra: 23.10.2014. Monopol:
Mirius Film Distribution. Mluveno: slovensky. – Příběh muže, který hledá v erotickém vztahu
zapomnění. Film Miloslava Luthera.
AUTOŘI: Námět: Alfonz Bednár – novela Rozostavaný dom (1956). Scénář: Miloslav Luther,
Marian Puobiš. Režie: Miloslav Luther. Pomocná režie: Pavol Zríny. Kamera: Igor Luther. II.
kamera: Tomáš Stanek. Hudba: různé skladby a písně. Výběr hudby: Miloslav Luther.
Hudební spolupráce Ivan Marton. Architekt: Pavol Andraško. Kostýmy: Anna Hroššová.
Střih: Barbora Paššová. Zvuk: Ľubomír Novota. Masky: Anna Hroššová. Vizuální efekty:
(supervize) Tomáš Ožvold; Filmpark Studios. Vedoucí výroby: Igor Hudec. Výkonná
producentka: Mária Vaneková. Producent: Patrik Pašš; Tibor Búza (RTVS).
HERCI: Marko Igonda (Martin Dubovský), Monika Haasová (Eva Dubovská), Kristýna Boková
(Soňa Malenová), Miroslav Donutil (Malena), Péter Nádasdi (Ignác Dugas), Ady Hajdu (Kamil
Vlach), Attila Mokos (Jánoš), Lucia Jašková (Paula Dugasová), Slávka Daubnerová (sestřička),
Martin Finger (Jindro Jankovič), Marián Geišberg (Dugasův otec), Alfréd Swan (učitel
Moravčík), Ján Greššo (farář), Boris Farkaš (civil), Zdeněk Dvořák (soused), Ján Hrmo, Ľudmila
Swanová (Dubovští), Peter Kadlečík (Fero Dubovský), Erik Ollé (Kubiš), Emil Leeger (Jožo
Dugas), Karol Šimon (Faraga), Pavol Šimun (Berec), Jaroslav Kyseľ (německý voják), Peter
Monček (vrátný), Mária Igondová (Janka), Jan Theissig (Janko), Filip Kreutz (Jurko).
LOKACE: Uhrovce, Uhrovské Podhradie, Omastiná.
CENY: Ceny Igric: tvůrčí prémie za hranou filmovou tvorbu pro kina (Miloslav Luther), za
ženský herecký výkon (Monika Haasová), za mužský herecký výkon (Péter Nádasdi). MF filmů
s válečnou tematikou Jurije Ozerova, Tula (Rusko) 2016: Zlatý meč za scénář (Miloslav
Luther, Marian Puobiš).
Z tvorby předního slovenského režiséra Miloslava Luthera se v našich kinech naposledy hrála
adaptace románu Vladislava Vančury Útěk do Budína (2002), odehrávající se na počátku
dvacátých let minulého století. Jeho nový snímek Krok do tmy je dobovým dramatem z
poloviny padesátých let o lékaři Martinu Dubovském, bývalém partyzánském veliteli, jehož
nejen ve vzpomínkách pronásleduje válečná minulost, ale i soudobé intriky komunistických
funkcionářů a fízlů. Dílo tak spojuje téma partyzánského odboje s tématem období kultu
osobnosti (v němž právě partyzánská minulost mnohdy byla výtahem k moci). – Martin
Dubovský pracuje jako obvodní lékař. Žije s manželkou Evou a dvěma dětmi v malém bytě.
Mohl by sice být ředitelem krajské nemocnice, ale to by musel vstoupit do strany, což
odmítá. Dodnes ho trápí trauma z války, kdy byl velitelem partyzánské skupiny a na základě
rozsudku partyzánského soudu dal popravit tři své muže, kteří rabovali a kteří svou
neuváženou akcí proti Němcům způsobili smrt mnoha civilistů (mj. i Dubovského otce). Byl
mezi nimi i Martinův bratr Fero. Dalším odsouzeným byl soused z dědiny Ignác Dugas, který
však tehdy utekl a vrátil se až na konci války s Rudou armádou. Dnes je tajemníkem MNV a
kandiduje na okresního tajemníka. I nadále se chová zcela bezohledně. - Martin manželku
miluje, ale zároveň má poměr s vyzývavou propagandistkou Soňou Malenovou, matkou
nemanželského synka. Soňa se snaží vymanit se z vlivu svého prvního milence, vyděrače
Kamila Vlacha, který drží v hrsti jak ji, tak jejího otce, nepokrytého antikomunistu a bývalého
bohatého právníka. Vlach intrikuje spolu s Dugasem, jemuž zničí kariéru jeho vlastní otec,
který se na synovy špinavosti už nemůže dívat. Dvojice se zaměří na Dubovského. Lékař
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ukončí poměr, o němž se dozví i nevěřící Eva. Soňa však chce, aby jí milenec udělal nelegální
potrat: čeká s ním dítě. Ve vypjaté scéně při strkanici s Vlachem žena spadne do výtahové
šachty a zabije se. Dubovský je zatčen a obviněn z nelegálního kšeftování s léky a z podílu na
smrti svého spolubojovníka a přítele Jindra, který spáchal sebevraždu, protože byl smrtelně
nemocný a dostal od doktora morfium. Je také obviněn ze Soniny smrti. Vyšetřovatel je
ochoten pustit ho, pokud ovšem podepíše závazek s StB. Uštvaný muž to odmítne. Netuší, že
místo něj se stane spolupracovnicí StB Eva, která ho tak chce ochránit. Manželé se po
Martinově propuštění usmíří. – Snímek vznikl na motivy prózy Alfonze Bednára Rozostavaný
dom, která po svém vydání v roce 1956 vzbudila vlnu nesouhlasu stranických kádrů. Nicméně
i tak byla samozřejmě poplatná době. Scenáristé tedy domysleli příběh tak, jak by jej autor
mohl napsat, kdyby nebyl omezován cenzurou či autocenzurou. Film s poněkud
schematickými protagonisty je po titulu Tango s komármi (2009) druhou spoluprací
Miloslava Luthera s bratrem, uznávaným světovým kameramanem Igorem Lutherem, který v
roce 1969 emigroval do SRN.
-tbkMILOSLAV LUTHER (nar. 14.8.1945, Jakub, dnes část Banské Bystrice) po maturitě na
bratislavském gymnáziu (1963) neuspěl při přijímačkách na studia malby na Vysoké škole
výtvarných umění v Bratislavě a po vojně se věnoval psaní povídek a scénářů.
Spolupracoval jako grafik na přípravě Diapolyekranu pro Expo Montreal. Vystudoval režii
na FAMU v ročníku Otakara Vávry (1968-75). Během studií byl asistentem režie na TV
filmech Krotká (1967; r. Stanislav Barabáš) a Dáma (1967; r. Ivan Balaďa) a pomocným
režisérem na Havettově Slávnosti v botanickej záhrade (1969). Začínal jako dokumentarista
ve Zpravodajském filmu Bratislava a od roku 1975 působil ve slovenské televizi, kde se
orientoval především na adaptace literárních děl (Mário a kúzelník, Triptych o láske,
Nebezpečné známosti, Starý včelár). Realizoval také televizní seriály Život bez konca
(1982), Lekár umierajúceho času (1983), Konec velkých prázdnin (1996) a Útek do Budína
(2003). V roce 1984 nastoupil do Studia hraných filmů Bratislava a ve svých snímcích
potvrdil smysl pro psychologicky nuancované dramatické vztahy a navozování působivé
atmosféry stejně tak jako zájem o příběhy, v nichž se člověk v různých dobách pokouší
odolávat mocenským tlakům. V roce 1992 inscenoval v bratislavském Divadle Astorka
Korzo’90 hru Toma Stopparda Rosenkrantz a Guildenstern jsou mrtvi. Získal četná domácí i
mezinárodní ocenění, z nichž za nejvýznamější lze považovat Stříbrnou nymfu na MTF v
Monte Carlu 1977 za snímek Mário a kúzelník. V roce 1994 mu byla udělena Cena ministra
kultury SR za zásluhy o rozvoj kultury na Slovensku. Byl předsedou Filmové komise ZSDU
(1988-90), členem Rady STV (1998-2000), členem Rady vlády SR pro masmédia (19992002), členem Rady SFÚ (2008-2010) a viceprezidentem Slovenské filmové a televizní
akademie; od října 2013 je předsedou Rady Audiovizuálního fondu SR. Od roku 1999
vyučoval na katedře režie Filmové a televizní fakulty VŠMU v Bratislavě. Jeho starší bratr je
světově uznávaný kameraman Igor Luther (nar. 1942) a mladší bratr Daniel Luther (nar.
1950) je etnolog. S manželkou Deanou Lutherovou, odbornicí na diplomatický protokol a
etiketu, jsou od roku 2006 majiteli produkční společnosti Luther & Partner. – Filmografie:
(režie, není-li uvedeno jinak) (dokumentární filmy) Opojená (TV-1970; + sc.), školní f.
Letuška (1971), střm. f. Branná výchova na zdravotníckych školách (1973; + nám., sc.),
Libuša Mináčová (TV-1975), Na slovo s národnym umelcom Alexandrom Matuškom (TV1975), Anton Krajčovič (TV-1977; + spol. sc.), Mikuláš Galanda (TV-1977; + sc.), Súvislosti
(TV-1977), Oles Hončár (TV-1977), Orava 1-2 (TV-1977), Národný umelec Emil Belluš (TV1979; + nám., sc.), Zvoliť si cestu (TV-1979); (hrané filmy) školní f. Bunkr (1970; r. Ivan
Daskalov; herec), absolventský snímek Inženýr (1973; + nám., sc.), Schody z mramoru (TV1975), Veľká spomienka (TV-1975), Z krajiny našich detí (TV-1975), Huncúti a veselički (TV1976), Mário a kúzelník (TV-1976), Gomez (TV-1977), Keď ťa budú čepčiť (TV-1977), Na
dosah rúk nebo nad strechou (TV-1977), Vietor v starých stromoch (TV-1977), Deti (TV1978), Jarné hry (TV-1978), Na pokraji rozumu (TV-1978), Platiť sa nebude (TV-1979), Ráno
pod mesiacom (TV-1979), Pochábeľ (TV-1979; + sc.), Vydierač z poblúznenia (TV-1979),
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Triptych o láske (TV-1980), Nebezpečné známosti (TV-1980), Starý včelár (TV-1981),
pohádka na motivy bratří Grimmů Kráľ Drozdia brada (1984; + spol. sc.), Navráťte sa k
svojim otcom (TV-1984), zajímavá variace na téma Mozartova života a smrti Zabudnite na
Mozarta (1985), lyrická pohádka na motivy bratří Grimmů a Pavla Dobšinského Mahuliena
zlatá panna (1986; + spol. sc.), třídílný f. Chlapec do náručia (TV-1986), tragikomický příběh
z divadelního prostředí Štek (1988) s Bolkem Polívkou, Každému čo jeho je (TV-1988),
okupační drama z pomezí Protektorátu, Slovenska a Maďarska Chodník cez Dunaj (1989; +
spol. sc.), filmová verze historického seriálu o lékaři a filozofovi Janu Jesseniovi pod
názvem Svědek umírajícího času (1990), Lorenzaccio (TV-1991; + sc.), tragikomický příběh
nerozhodného smolaře Skús ma objať (1991; + spol. sc.), slovensko-český snímek podle
stejnojmenné novely Vladimíra Körnera s komorním příběhem vášnivého milostného
vzplanutí mladé vdovy po rakouskouherském důstojníkovi a tajemného válečného zajatce,
Anděl milosrdenství (1993), Posledný cocktail (TV-1993; + spol. sc.), Spoveď (TV-1995),
Zámok na juhu (TV-2000; + sc.), adaptace Vančurova románu, zachycující prostřednictvím
milostného příběhu pražské měšťanské dcery a slovenského statkářského syna
společenskou situaci po vzniku Československa, Útěk do Budína (2002; + spol. sc.),
zpracovaná též jako pětidílný TV seriál, tragikomedie o peripetiích dvou slovenských
emigrantů během jejich návštěvy rodné země, kam po letech přijížději dořešit rozvodové
řízení jednoho z nich, Tango s komármi (2009; + nám., sc.), drama z poloviny 50. let o
lékaři, který se neumí vyrovnat se svou partyzánskou minulostí ani s pokřivenými
dobovými poměry, Krok do tmy (2014). -fik-
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LABYRINT: ÚTĚK
barevný, akční, sci-fi, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat,
dlouhý – 113 min.
Původní název: The Maze Runner. Země původu: USA. Výrobce: Gotham Group. Ve
spolupráci s Temple Hill Production / TSG Entertainment / Dayday Films. Pro Twentieth
Century Fox. Rok výroby: 2014. Premiéra: 18.9.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno:
anglicky (české titulky). – Podle světového bestselleru. Připrav se a běž.
AUTOŘI: Námět: James Dashner – stejnojmenná kniha (2009, česky Euromedia, Praha 2014).
Scénář: Noah Oppenheim, Grant Pierce Myers, T.S. Nowlin. Režie: Wes Ball. Kamera:
Enrique Chediak. Hudba: John Paesano. Různé skladby a písně. Výprava: Mark Fisichella.
Kostýmy: Simonetta Marianoová. Střih: Dan Zimmerman. Zvuk: (design) Ai-Ling Lee; Paul
Ledford. Zvláštní maskérské efekty: Jason Collins. Vizuální efekty: (supervize) Sue Roweová;
Gentle Giant Studios, Method Studios, The Third Floor, Factory VFX. Zvláštní efekty:
(supervize) Russell Tyrrell. Koordinátor kaskadérů: Troy Robinson. Výkonní producenti: Joe
Hartwick Jr., Edward Gamarra, Lindsay Williams. Producenti: Ellen Goldsmith-Veinová, Wyck
Godfrey, Marty Bowen, Lee Stollman. České titulky: František Fuka.
HERCI: Dylan O’Brien (Thomas), Kaya Scodelarioová (Teresa), Thomas Brodie-Sangster
(Newt), Will Poulter (Gally), Patricia Clarksonová (dr. Ava Paigeová), Aml Ameen (Alby), Ki
Hong Lee (Minho), Blake Cooper (Chuck), Dexter Darden (Frypan), Chris Sheffield (Ben).
Akční film podle prvního dílu bestsellerové trilogie Jamese Dashnera Labyrint: Útěk (překlad
originálního názvu zní Běžec bludištěm) je celovečerním debutem specialisty na vizuální
efekty Wese Balla. – Thomas se ocitne na rozlehlé louce, zvané Plac a obklopené
třicetimetrovými zdmi. Tam už ho čeká skupina mladíků, kteří se sem dostali během tří let.
Tzv. Placeři zde žijí podle pravidel: Zapoj se. Neubližuj Placerům. Nikdy nechoď za zdi. Za zdmi
je neustále se měnící labyrint, v němž žijí smrtelně jedovatí rmutové a jejž mapuje skupinka
běžců v čele s Minhou. Na noc se jeho vrata uzavřou. Thomas se od ostatních liší
znepokojivými vizemi a touhou uniknout. Podaří se mu lstí zabít jednoho rmuta. Zjistí, že
biomechanický tvor obsahuje zvláštní jádro, které by mohlo být klíčem ke svobodě. Jako
poslední dorazí na Plac dívka Teresa. Brány labyrintu se nezavřou a Placeři musejí čelit
rmutům; řada z nich zahyne. Po strastiplné cestě labyrintem a bojích s rmuty se ti, kdo
přežili, dostanou do laboratoře plné mrtvých. Ze záznamu od doktorky Paigeové se dozvědí,
že Slunce proměnilo Zemi v poušť a lidi napadl smrtící virus. Oni jsou proti viru imunní, proto
byli testováni. Vzápětí jsou chyceni a naloženi maskovanými muži do vrtulníku. Doktorka je
spokojená; labyrintový test může pokračovat... – Příběh skupiny mladých, kteří jsou na
malém prostoru odkázáni sami na sebe, zpočátku připomíná legendárního Pána much (1963,
Lord of the Flies; r. Peter Brook - V), ale také třeba současnou sérii Hunger Games. Snímek
má sice napětí, spád, děsuplné momenty a zpočátku i tajemství, ale nemá logiku, a tak forma
přebíjí obsah. Závěr připomíná konec TV seriálového dílu a nezbývá než čekat na
pokračování… -katWES BALL (nar. 1979, Florida) vystudoval filmovou produkci na Floridské státní univerzitě v
Tallahassee a za svůj absolventský kombinovaný snímek Nedokončený příběh získal
studentského Oscara. Po škole založil vlastní studio Oddball Animation, v němž se zabýval
počítačovou animací a grafikou, převážně pro různé dokumentární pořady. Velký ohlas mu
zajistily vizuální efekty k animovanému videoklipu Eye of the Storm (Ben Lovett) a zejména
krátký snímek Trosky, uveřejněný na internetu a zakoupený studiem 20th Century Fox, jež
autorovi umožnilo přechod k režii. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní
filmy o kamarádství chlapce a robota Jacob: The Movie (2002, Jacob: Film; + sc., spol.
výprava) a o osamělé dívence, jež svou fantazii promítá do kreslení, a získá tak přátele, A
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Work in Progress (2002, Nedokončený příběh; + sc., střih, anim.), kr. anim.
postapokalyptická honička Ruin (2012, Trosky; + sc., střih, prod.), adaptace prvních dvou
knih z dystopické série Jamese Dashnera Labyrint: Útěk (2014, The Maze Runner) a Maze
Runner: Scorch Trials (2015, Spáleniště: Zkouška); (neúplná; podíl na vizuálních efektech)
Beginners (2010, Začátky; r. Mike Mills – V), #Stuck (2012, V zácpě; r. Stuart Acher).
-mim-
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LÁSKA NA KARI
barevný, romantický, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat, dlouhý – 122
min.
Původní název: The Hundred-Foot Journey. Země původu: USA. Výrobce: Amblin
Entertainment / Harpo Films. Pro DreamWorks Pictures / Reliance Entertainment. Ve
spolupráci s Participant Media / Image Nation. Rok výroby: 2014. Premiéra: 4.9.2014.
Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky, francouzsky, hindsky (české titulky). – Sto chutí,
jedna vášeň.
AUTOŘI: Námět: Richard C. Morais – román The Hundred-Foot Journey (2008, Sto stop přes
silnici). Scénář: Steven Knight. Režie: Lasse Hallström. Kamera: Linus Sandgren. Hudba: A.R.
Rahman. Hudební supervize: E. Gedney Webb. Různé skladby a písně. Výprava: David
Gropman. Kostýmy: Pierre-Yves Gayraud. Střih: Andrew Mondshein. Zvuk: (design) Dave
Paterson, Michael Kirchberger; Jean-Marie Blondel. Vizuální efekty: (supervize) Brendan
Taylor; Mavericks VFX, Mr. X, Lola VFX. Zvláštní efekty: (supervize) Philippe Hubin. Odborný
poradce: Floyd Cardoz. Koordinátor kaskadérů: Dominique Fouassier. Výkonní producenti:
Caroline Hewittová, Carla Gardiniová, Jeff Skoll, Jonathan King. Producenti: Steven Spielberg,
Oprah Winfreyová, Juliet Blakeová. Koproducenti: Holly Barioová, Raphael Benoliel. České
titulky: Kateřina Hámová (Filmprint Digital).
HERCI: Helen Mirrenová (madam Malloryová), Om Puri (Papa), Manish Dayal (Hassan),
Charlotte Le Bonová (Marguerite), Amit Shah (Mansur), Farzana Dua Elaheová (Mahira),
Dillon Mitra (Mukthar), Aria Pandya (Ajša), Michel Blanc (starosta), Clément Sibony (JeanPierre).
CENY: Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší herečka v komedii/muzikálu (Helen Mirrenová).
Oscarový režisér Lasse Hallström po adaptaci kriminálního thrilleru Hypnotizér (2012,
Hypnotisören), natočeném v rodném Švédsku, realizoval už opět v americké produkci
adaptaci „kuchařského“ bestselleru Richarda C. Moraise Láska na kari. Příběh se odehrává ve
Francii, stejně jako Hallströmova úspěšná „kulinářská“ adaptace z roku 2000 Čokoláda
(Chocolat). – Hassana učila vařit maminka. Když zahynula při požáru jejich restaurace v
Mumbaí, vydá se stárnoucí otec Papa s pěti potomky, dospělými Hassanem, Mansurem a
Mahirou a školáky Mukhtarem a Ajšou do Evropy a usadí se ve francouzském městečku Svatý
Antonín, kde koupí zkrachovalou restauraci proti podniku Saule Pleureur (Smuteční vrba)
madam Malloryové, honosícímu se michelinskou hvězdou. - Hassan se sblíží s půvabnou
kuchařkou Marguerite, která mu pomáhá pochopit rafinovanost francouzské kuchyně. Mezi
sousedy, jejichž podniky (ten indický se jmenuje Maison Mumbai) jsou od sebe vzdálené
něco přes třicet metrů, vypukne otevřená válka. Když však šéfkuchař Jean-Pierre napíše
Indům na zeď nápis Francie Francouzům a zapálí jim podnik, madam navrhne smír, vezme
Hassana na zkušenou k sobě a díky němu získá druhou michelinskou hvězdu. Mladý muž se
později v Paříži stane i mediální hvězdou, ale není příliš šťastný. Papa a madam se mezitím
sblíží. - Hassan se po roce do Svatého Antonína vrátí; bude vést s Margueritte podnik Saule
Pleureur… – Romantický příběh o lásce k vaření a o inovacích ve vaření je oddychovou
podívanou, v níž scény z kuchyní připomínají kurzy vaření.
–katLASSE HALLSTRÖM (vl. jm. Lars Sven Hallström, nar. 2.6.1946, Stockholm, Švédsko) je
synem zubaře a spisovatelky Karin Lybergové. Po otci byl nadšeným filmovým amatérem a
během středoškolských studií natočil s přáteli 16mm dokument o hudební skupině
spolužáků, jejž v roce 1967 odvysílala švédská televize. Začal pro televizi pracovat
profesionálně, nejprve jako režisér krátkých portrétů populárních skupin a později různých
zábavných pořadů. Od poloviny 70. let se uplatnil i v celovečerní filmové tvorbě,
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především komediemi o dětech a mládeži. Nečekaný úspěch snímku Můj život jako pes ve
Spojených státech (mj. Cena ISA za zahraniční film, oscarové nominace za scénář a režii) jej
přivedl do Hollywoodu. Za oceánem uplatnil své největší přednosti, jimiž jsou cit pro
rozehrávání dramatických situací a pevné režijní vedení herců. Z jeho poněkud
nevyrovnané americké tvorby, jež převážně sestává z kultivovaných adaptací literárních
děl, vynikají dramata Co žere Gilberta Grapea?, v němž se naplno projevil herecký talent
Leonarda DiCapria v roli duševně postiženého chlapce, a Pravidla moštárny (nominace za
Oscara za režii) s oscarovým výkonem Michaela Cainea ve vedlejší úloze lékaře. Dvě z jeho
děl měly oscarové nominace v kategorii nejlepší film (Pravidla moštárny, Čokoláda). Byl
režisérem a výkonným producentem pilotního dílu fantastického kriminálního seriálu o
nesmrtelném newyorském detektivovi New Amsterdam (2008, Nový Amsterdam). Má
syna z manželství s herečkou Malou Dahlbergovou (1976-85), v březnu 1994 se jeho
druhou ženou stala herečka Lena Olinová, s níž vychovává dceru. – Filmografie: (režie,
není-li uvedeno jinak) střm. komedie o mladých lidech Ska vi gå hem till dej eller till mej
eller var och en till sitt? (TV-1973, Půjdem ke mně nebo k tobě nebo každý sám domů?; +
sc., kam., střih), kr. f. Flyttningen (TV-1974, Stěhování; + sc., kam., střih), komedie En kille
och en tjej (1975, Kluk a holka; + spol. sc., kam., střih), minisérie Semlons gröna dalar (TV1977, Zelená údolí Semlonu), hraný dok. z australského turné známé skupiny ABBA ve
filmu (1977, ABBA: The Movie; + spol. sc., spol. střih), komedie Jag är med barn (1979,
Čekám dítě; + spol. sc., střih), střm. f. Kom igen, nu’rå! (TV-1981, Do toho!; + spol. sc.),
společenská komedie z válečných let Tuppen (1981, Kohout; + spol. sc., spol. střih),
herecká komedie Två killar och en tjej (1983, Dva kluci a holka; + spol. sc., spol. střih),
citlivý příběh dospívajícího chlapce podle autobiografického románu Reidara Jönssona Můj
život jako pes (1985, Mitt liv som hund; + spol. sc.), adaptace dětských knížek Astrid
Lindgrenové Alla vi barn i Bullerbyn (1986, Děti z Bullerbynu) a Mer om oss barn i
Bullerbyn (1987, Více o dětech z Bullerbynu), uvedené u nás v televizi v autorském sestřihu
jako sedmidílný seriál pod názvem Děti z Bullerbynu, romantická komedie Once Around
(1991, Jednou dokola – V) s Richardem Dreyfussem a Holly Hunterovou, působivá adaptace
románu Petera Hedgese o mladíkovi ze zapadlého městečka, jenž se musí starat o
retardovaného bratra a nestvůrně obézní matku, What’s Eating Gilbert Grape (1993, Co
žere Gilberta Grapea?; + spol. prod. – TV) s Johnnym Deppem a Leonardem DiCapriem,
melodramatický příběh manželské krize Síla lásky (1995, Something to Talk About) s Julií
Robertsovou a Dennisem Quaidem, účast na kolektivním filmu čtyřiceti režisérů ke 100.
výročí kinematografie Lumière et compagnie (1995, Lumière & spol. – TV), přepis románu
Johna Irvinga o osudech sirotka ve 40. letech Pravidla moštárny (1999, The Cider House
Rules) s Tobeym Maguirem, poetická komedie podle románu Joanne Harrisové Čokoláda
(2000, Chocolat) s Juliette Binocheovou, psychologické drama ovdovělého muže podle
románu E. Annie Proulxové Ostrovní zprávy (2001, The Shipping News) s Kevinem
Spaceym, drama rančera, jenž se po letech sbližuje se svojí ovdovělou snachou, Žít po
svém (2004, An Unfinished Life) s Robertem Redfordem a Jennifer Lopezovou, komedie o
osudech proslulého milovníka Casanova (2005, Casanova) s Heathem Ledgerem, drama
vztahu poznamenaného ženiným znásilněním Open Window (2005, Otevřené okno; r. Mia
Goldmanová; spol. prod.), drama podle skutečných událostí Skandál (2006, The Hoax) s
Richardem Gerem v roli autora podvrženého životopisu podivínského milionáře Howarda
Hughese, drama profesora, který se ujme zatoulaného zvířete, Hachiko: A Dog’s Story
(2008, Hačikó – příběh psa – V) s Richardem Gerem a Joan Allenovou, adaptace románu
Nicholase Sparkse Milý Johne (2010, Dear John) s Channingem Tatumem a Amandou
Seyfriedovou, drama podle románu Paula Tordaye Lov lososů v Jemenu (2011, Salmon
Fishing in the Yemen) s Ewanem McGregorem a Emily Bluntovou, kriminální drama
Hypnotizér (2012, Hypnotisören; + spol. sc.), romantický příběh ženy utíkající před
minulostí Bezpečný přístav (2013, Safe Haven), natočený opět podle románu Nicholase
Sparkse, adaptace kuchařského bestselleru Richarda C. Moraise Láska na kari (2014, The
Hundred-Foot Journey) s Helen Mirrenovou.
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LEA A DARIJA
barevný, životopisný, hudební, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý –
101 min.
Původní název: Lea i Darija. Země původu: Chorvatsko. Výrobce: Ars Septima. Koprodukce:
HRT / Hrvatsko narodno kazalište Zagreb [Chorvatské národní divadlo] / Pakt Media / Zagreb
Film. Rok výroby: 2011. Premiéra: 31.7.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: chorvatsky
(české titulky). – Skutečný příběh na pozadí tragických válečných událostí.
AUTOŘI: Scénář: Branko Ivanda. Režie: Branko Ivanda. Kamera: Mirko Pivčevič. Hudba: Alfi
Kabiljo. Různé skladby a písně. Výprava: Ivo Hušnjak. Kostýmy: Barbara Boureková. Střih:
Marin Juranić. Zvuk: Srdjan Kurpjel. Zvláštní efekty: (supervize) Branko Repalust.
Producentka: Lidija Ivandová. Koproducent: Diego Zanco. České titulky: Filmprint Digital.
HERCI: Klara Nakaová (Lea Deutschová), Tammy Zajecová (Darija Gasteigerová), Zrinka
Cvitšićová, Sebastian Cavazza (Leini rodiče), Linda Begonjová, Branko Završan (Darijini
rodiče), Vedra Živolić (Tadija Kukić), Dražen Čuček (Tito Strozzi), Ivan Djuričić (Striček), Sanja
Marinová (Širola), Ivica Gunjača (Josip Deči), David Ćuk (Saša Deutsch).
CENY: FF v Pule 2011: Zlatá aréna za výpravu (Ivo Hušnjak), za kostýmy (Barbara Boureková),
za masky (Anna Bulajićová-Črčeková).
Životopisný snímek chorvatského scenáristy a režiséra Branka Ivandy (známého především z
TV tvorby) Lea a Darija se zabývá krátkou kariérou kdysi populární chorvatské dětské
herečky, zpěvačky a tanečnice Ley Deutschové (1927-1943), nazývané chorvatská Shirley
Templeová, která kvůli svému židovskému původu zemřela v transportu do Osvětimi. – V
Innsbrucku v roce 2010 vzpomíná zestárlá Darija Gasteigerová na přátelství s Leou
Deutschovou. Byly v roce 1939 vybrány do hlavních rolí dětské operety Zázračné dítě a
spřátelily se. Jenže po vzniku ustašovského Chorvatska se Židovka Lea a její rodina stávají
obětmi nového režimu. Rodiče se snaží za každou cenu zachránit dceru i syna Sašu a
podnikají různé kroky. Dívka se mezitím zamiluje do mladého ustašovce, který musí
narukovat na frontu. Darija má možnost účinkovat v Německu. Po návratu se naposledy
setká s kamarádkou. Deutschovi skončí ve vlaku do Osvětimi. Lea zemře ve vagonu cestou
tam. - Přežil jen otec. Darija žila od roku 1945 s rodiči v Innsbrucku.
BRANKO IVANDA (nar. 25.12.1941, Split, Chorvatsko) studoval filozofii na univerzitě v
Záhřebu a na záhřebské Akademii dramatických umění. Prosadil se zejména jako televizní
režisér. Od roku 1980 působí rovněž jako pedagog na Akademii dramatických umění v
Záhřebu. V letech 1985-90 vyučoval i na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA). Natáčí
reklamní spoty, píše divadelní hry a eseje. Jeho manželkou je producentka Lidija Ivandová.
Syn Nikola Ivanda (1975-2010) byl rovněž režisérem. – Filmografie: (pouze filmy pro kina;
režie, není-li uvedeno jinak) Iluzija (1967, Iluze; r. Kristo Papić; nám.), celovečerní debut o
milostných trablech mladého muže Gravitacija ili fantastična mladost činovnika Borisa
Horvata (1968, Gravitace aneb Fantastické mládí úředníka Borise Horvata; + sc.) s Radem
Šerbedžijou, válečné drama uznávaného právníka, nuceného v roce 1943 italskými
okupanty k absurdnímu soudnímu rozhodnutí, Prijeki sud (1978, Náhlý soud; + sc.), thriller
Zločin u školi (1982, Zločin ve škole; + spol. sc.), historické drama z 18. století o lásce mezi
muslimkou a Chorvatem Konjanik (2003, Jezdec), životopisný příběh o přátelství
talentované židovské dětské hvězdy Ley Deutschové Lea a Darija (2011, Lea a Darija; + sc.). -tbk-
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LEGO PŘÍBĚH
barevný, animovaný/hraný, rodinný, komedie, přístupný, ŠÚ, 2-D, 3-D, Dolby 5.1 (Dolby
Digital/Datasat), dlouhý – 101 min.
Původní název: The Lego Movie. Země původu: Austrálie, USA, Dánsko. Výrobce: Vertigo
Entertainment / Lin Pictures. Pro Warner Bros. Ve spolupráci s Village Roadshow Pictures /
Lego System. Rok výroby: 2014. Premiéra: 6.2.2014. Monopol: Warner Bros. ČR. Mluveno:
česky (dabováno). – Příběh průměrňáka, který zachrání svět.
AUTOŘI: Námět: Dan Hageman, Kevin Hageman. Scénář: Phil Lord, Christopher Miller. Režie:
Phil Lord, Christopher Miller. Kamera: Pablo Plaisted; (hrané scény) Barry Peterson. Hudba:
Mark Mothersbaugh. Různé skladby a písně. Výprava: Grant Freckelton; (hrané scény) Jay
Pelissier, Sue Chanová. Střih: David Burrows, Chris McKay. Zvuk: (design) Wayne Pashley;
Brannon Brown. Animace: (supervize) Chris McKay; (vedení) Rob Coleman; Animal Logic.
Efekty: (supervize) Carsten Kolve. Zvláštní efekty: (supervize) Jimmy Lorimer. 3-D konverze:
Legend 3D. Výkonní producenti: Jill Wilfertová, Matthew Ashton, Kathleen Flemingová,
Allison Abbateová, Zareh Nalbandian, Jon Burton, Benjamin Melniker, Michael E. Uslan,
Seanne Winslowová, James Packer, Steven Mnuchin, Matt Skiena, Bruce Berman.
Producenti: Dan Lin, Roy Lee. Koproducent: John Powers Middleton. České dialogy: Jana
Dotlačilová. Režie české verze: Alice Hurychová (LS Productions dabing).
MLUVÍ: Jan Maxián (Emmet), Libor Hruška (lord Byznys/Finnův otec), Tereza Bebarová
(Hustěnka), Pavel Rímský (Vitruvius), Jaromír Meduna (Zlej Polda), David Novotný (Batman),
Andrea Elsnerová (princezna). – V původním znění mluví (uvádíme pro úplnost): Chris Pratt
(Emmet), Will Ferrell (lord Byznys), Elizabeth Banksová (Hustěnka), Will Arnett (Batman),
Liam Neeson (Zlej Polda), Morgan Freeman (Vitruvius), Jonah Hill (Green Lantern), Channing
Tatum (Superman).
CENY: Cena NYFCC: nejlepší animovaný film. Cena NBR: nejlepší scénář (Phil Lord,
Christopher Miller). Cena BAFTA: nejlepší animovaný film. - Oscar: (nominace) nejlepší píseň
(Everything Is Awesome; Shawn Patterson). Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší animovaný
film.
Režisérská dvojice Phil Lord a Christopher Miller natočila před pěti lety originální animovaný
film Zataženo, občas trakaře (2009, Cloudy With a Chance of Meatballs). Opět podle
vlastního scénáře nyní realizovala kreativní, dynamický a zábavný Lego příběh, přičemž k
tomu použila počítačově animovanou legendární stavebnici. Snímek nejlépe vyniká ve
stereoskopickém formátu, využitém pro zdařilé efekty a nejrůznější hry s pohyby lego-figurek
i pozadí. Scénář se inspiruje známými filmovými příběhy a spojuje je se specifičností
stavebnice. Ústřední postavou je obyčejný stavební dělník Emmet, který se shodou okolností
dostane do společenství, usilující o odstranění obávaného diktátora, lorda Byznyse. Skupinku
rebelů čeká velká a nebezpečná výprava a nesmělý a nešikovný Emmet se nakonec vyrovná
ostatním hrdinům a stane se zachráncem svého světa. Kromě tradičního poučení o
důležitosti přátelství tvůrci akcentují i svobodnou vůli vůči uniformitě. – V závěru film
kombinuje animované a hrané pasáže.
-mbPHIL LORD (vl. jm. Phillip Brian Lord, nar. 12.7.1975, Miami, Florida) je synem kubánského
uprchlíka. Vystudoval prestižní Dartmouth College v Hanoveru, New Hampshire (1997),
kde se setkal se spolužákem Christopherem Millerem, s nímž vytvořil úspěšnou
všestrannou filmařskou dvojici. Začínali ve studiu Walta Disneyho jako animátoři a později
se prosadili jako scenáristé, režiséři, a producenti. Pracovali na animovaných TV seriálech,
z nichž nejúspěšnější byl seriál MTV Škola pro klony. Podíleli se i na sitcomu Jak jsem
potkal vaši matku nebo na pilotním dílu nerealizovaného seriálu Phil Hendrie (2004). Patří
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k úspěšným autorům celovečerních animovaných snímků. Jejich debut pro kina Zataženo,
občas trakaře byl nominován na Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film. – Filmografie:
(spol. scénář, spol. režie s Christopherem Millerem, není-li uvedeno jinak) anim. TV seriál
Clone High (2002-2003, Škola pro klony; + spol. prod., hlas), sitcom How I Met Your Mother
(2005-201?, Jak jsem potkal vaši matku; spol. sc., spol. prod. - TV), animovaný snímek o
důvtipném mladém vynálezci jedlého počasí Zataženo, občas trakaře (2009, Cloudy with a
Chance of Meatballs; + hlas), kámošská komedie 21 Jump Street (2012; spol. režie - V),
pokračování anim. filmu Zataženo, občas trakaře 2 (2013, Cloudy with a Chance of
Meatballs 2; r. Cody Cameron, Kris Pearn; spol. nám., spol. prod.), seriál Brooklyn NineNine (TV-2013, Brooklyn 9-9; spol. režie, spol. prod.), animovaný snímek, těžící z obliby
slavné stavebnice, Lego příběh (2014, The Lego Movie), pokračování hrané komedie 22
Jump Street (2014, 22 Jump Street; spol. režie, spol. prod.), seriál Last Man on Earth (TV2015, Poslední člověk na Zemi; spol. režie, spol. prod.); (ostatní) školní kr. anim. film Man
Bites Breakfast (1997), seriál Caroline in the City (TV-1998-2000; herec), seriál Zoe, Duncan,
Jack and Jane (TV-1999, Zoe, Duncan, Jack a Jane; spol. sc.), sitcom Go Fish (TV-2000; spol.
sc.), seriál Luis (TV-2003; spol. prod.), kr. dok. Wood (2007, Dřevo; r. David Fenster;
výkonný prod.), hořká komedie Pincus (2012; r. David Fenster; výkonný prod.), skečová
komedie Extreme Movie (2008, Extrémní film; r. Adam Jay Epstein, Andrew Jacobson; spol.
sc.).
-tbkCHRISTOPHER (CHRIS) MILLER (vl. jm. Christopher Robert Miller, nar. 23.9.1975, Everett,
stát Washington) vystudoval politické vědy a umění na Dartmouth College v Hanoveru,
New Hampshire, kde se seznámil s Philem Lordem, s nímž utvořil úspěšnou všestrannou
filmařskou dvojici. Začínali ve studiu Walta Disneyho jako animátoři a později se prosadili
jako scenáristé, režiséři a producenti. Pracovali na animovaných TV seriálech, z nichž
nejúspěšnější byl seriál pro MTV Škola pro klony. Podíleli se i na sitcomu Jak jsem potkal
vaši matku – TV) nebo na pilotním dílu nerealizovaného seriálu Phil Hendrie (2004). Patří k
úspěšným autorům celovečerních animovaných snímků. Jejich debut pro kina Zataženo,
občas trakaře byl nominován na Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film. Nelze ho
zaměňovat s jiným tvůrcem animovaných filmů (např. Shrek Třetí, Kocour v botách) a
hercem Chrisem Millerem (nar. 1968). – Filmografie: (spol. scénář, spol. režie s Philem
Lordem, není-li uvedeno jinak) anim. TV seriál Clone High (2002-2003, Škola pro klony; +
spol. prod., hlas), sitcom How I Met Your Mother (2005-201?, Jak jsem potkal vaši matku;
spol. sc., spol. prod. - TV), animovaný snímek o důvtipném mladém vynálezci jedlého
počasí Zataženo, občas trakaře (2009, Cloudy with a Chance of Meatballs; + hlas),
kámošská komedie 21 Jump Street (2012; spol. režie - V), pokračování anim. filmu
Zataženo, občas trakaře 2 (2013, Cloudy with a Chance of Meatballs 2; r. Cody Cameron,
Kris Pearn; spol. nám., spol. prod.), seriál Brooklyn Nine-Nine (TV-2013, Brooklyn 9-9; spol.
režie, spol. prod.), animovaný snímek, těžící z obliby slavné stavebnice Lego příběh (2014,
The Lego Movie; + hlas), pokračování hrané komedie 22 Jump Street (2014, 22 Jump
Street; spol. režie, spol. prod.), seriál Last Man on Earth (TV-2015, Poslední člověk na Zemi;
spol. režie, spol. prod.); (ostatní) školní kr. anim. film Sleazy Goes to France (1997, Sleazy
jede do Francie), seriál Caroline in the City (TV-1998-2000; herec), seriál Zoe, Duncan, Jack
and Jane (TV-1999, Zoe, Duncan, Jack a Jane; spol. sc.), sitcom Go Fish (TV-2000; spol. sc.),
seriál Luis (TV-2003; spol. prod.), skečová komedie Extreme Movie (2008, Extrémní film; r.
Adam Jay Epstein, Andrew Jacobson; spol. sc.).
-tbk-
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LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
barevný, romantická komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 94
min.
Původní název: And So It Goes. Země původu: USA. Výrobce: Castle Rock / Rob Reiner/Alan
Greisman. Pro Foresight Unlimited / Envision Entertainment. Rok výroby: 2013. Premiéra:
11.9.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: anglicky (české titulky). – Existuje milion důvodů,
proč nemít rád Orena Littla. Zeptejte se všech. Od režiséra filmů Než si pro nás přijde a Když
Harry potkal Sally.
AUTOŘI: Scénář: Mark Andrus. Režie: Rob Reiner. Kamera: Reed Morano. Hudba: Marc
Shaiman. Hudební supervize: Julia Michelsová. Zpěv: Diane Keatonová. Různé skladby a
písně. Výprava: Ethan Tobman. Kostýmy: Leah Katznelsonová; (Michael Douglas) Ellen
Mirojnicková. Střih: Dorian Harris. Zvuk: Jack Hutson. Vizuální efekty: E3 VFX, Sol VFX.
Výkonní producenti: Liz Glotzerová, Jared Goldman, Ron Lynch, Andrew Scheinman, Martin
Shafer, Tamara Birkemoeová, Grant Cramer, Shaun Redick, Raymond Mansfield, Vitaly
Grigoriants, Remington Chase, Stepan Martirosyan. Producenti: Rob Reiner, Alan Greisman,
Mark Damon. České titulky: Helena Čížková (Filmprint Digital).
HERCI: Michael Douglas (Oren Little), Diane Keatonová (Leah), Sterling Jerinsová (Sarah),
Frances Sternhagenová (Claire), Andy Karl (Ted), Scott Shepherd (Luke), Frankie Valli (majitel
klubu), Annie Parisseová (Kate), Yaya Alafiaová (Kennedy), Rob Reiner (Artie), Meryl
Williamsová (Rita), Luis Figueroa (Mario), Paloma Guzmánová (Selena), Albert Jones (Reggie),
Austin Lysy (Kyle).
Uznávaný mainstreamový režisér Rob Reiner natočil romantickou komedii Lepší teď než
nikdy podle scénáře Marka Andruse, který byl autorem předlohy obdobného titulu Lepší už
to nebude (1997, As Good as It Gets; r. James L. Brooks). Téma obtížně se rodícího
milostného vztahu dvou starých lidí ve stejném žánru zpracovává i komedie Nancy
Meyersové Lepší pozdě nežli později (2003, Something’s Gotta Give). Jen partnera Diane
Keatonové (Jacka Nicholsona) tu vystřídal Michael Douglas. – Vdovec Oren Little prodává
jako zkušený realitní makléř vlastní velký dům. Sám žije ve svém domku u vody ještě se třemi
partajemi. Je nerudný, protivný a sarkastický. Chce mít klid. Jenže zavržený syn Luke, který
prožil divoké drogové období, musí do vězení, a proti jeho vůli mu nechá v péči desetiletou
dcerku Sarah, o níž neměl dosud tušení. O tu se ochotně stará sousedka, rovněž ovdovělá
barová zpěvačka Leah. Dívenka oba osamělé lidí sblíží. Oren se postupně zbavuje slupky
nesnesitelného člověka a Leah získává větší sebedůvěru. Oba šedesátníci se spolu vyspí, ale
Oren to vzápětí pokazí. Nakonec se s milovanou ženou usmíří, právě tak jako se synem, který
byl odsouzen nespravedlivě. – Snímek s notnou dávkou melodramatičnosti a nostalgie se
odehrává v malebném prostředí městečka v Connecticutu. Diane Keatonová v něm prokazuje
i své pěvecké kvality.
-tbkROB REINER (vl. jm. Robert Norman Reiner, nar. 6.3.1945, Bronx, New York) je synem
známého komika Carla Reinera a herečky Estelle Reinerové. Vyrůstal v New Rochelle poblíž
New Yorku a od svých třinácti let v Los Angeles. Vystudoval drama na Kalifornské
univerzitě (UCLA) a účinkoval na regionálních divadelních scénách. Prosadil se postavou
idealistického studenta a později učitele Mikea Stivica v populárním seriálu All in the
Family (1971-78, Všechno v rodině; + spol. sc.), za niž dostal dvě Ceny Emmy a pět
nominací na Zlatý glóbus. Hrál také hlavní roli litevského přistěhovalce Josepha Bresnera v
sitcomu Free Country (1978, Svobodná země; + spol. sc., spol. prod.), fanouška oblíbené
komediální dvojice v seriálu Morton & Hayes (1991; + spol. sc., spol. prod.) a jako host se
objevil v mnoha dalších seriálech, např. 77 Sunset Strip, The Alfred Hitchcock Hour
(Hodinka s Alfredem Hitchcockem – TV), Manhunt (Hon na člověka), Batman, Hey,
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Landlord (Hej, pane domácí), That Girl (Ta dívka), The Mothers-In-Law (Tchyně), Gomer
Pyle, U.S.M.C. (Mariňák Gomer Pyle), The Beverly Hillbillies (Vidláci z Beverly Hills), Room
222 (Pokoj 222), The Headmaster (Ředitel školy), The Partridge Family (Rodina
Partridgeových), Getting Together (Dát se dohromady), The Odd Couple (Podivný pár), The
Rockford Files (Rockfordovy záznamy), Good Heavens (Dobrotivý bože), Archie Bunker’s
Place (Bar Archieho Bunkera), Frasier (hlas; uveden v TV), Curb Your Enthusiasm (Larry,
kroť se – TV), The Simpsons (Simpsonovi; hlas – TV), Studio 60 on the Sunset Strip (Studio
60 – TV), New Girl (Nová holka – TV). Jako scenárista se podílel mj. na seriálech The
Smothers Brothers Comedy Hour (1967), The Super (1972, Správce; + spol. nám., spol.
prod.), na pilotním dílu úspěšného sitcomu Happy Days (1974, Šťastné dny), na několika
komediálních speciálech a neprodaných pilotech, na řadě estrádních pořadů jako např.
Saturday Night Live nebo na autobiografické komedii o svém prvním manželství Víc než
přátelé, v níž hrál s Penny Marshallovou. Od 80. let se zavedl jako úspěšný režisér nejen
veseloherních látek, ale také dramatických příběhů. K nejvýše ceněným snímkům patří Stůj
při mně (nominace na Zlatý glóbus a na Cenu ISA za režii), Když Harry potkal Sally…
(nominace na Zlatý glóbus za režii, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší film), Pár
správných chlapů (nominace na Zlatý glóbus za režii, nominace na Oscara za nejlepší film),
jenž je jeho komerčně nejúspěšnějším dílem, a Americký prezident (nominace na Zlatý
glóbus za režii). Byl také třikrát nominován na Cenu Cechu amerických režisérů (Stůj při
mně, Když Harry potkal Sally…, Pár správných chlapů) a jeho dílo bylo vyznamenáno
Americkou komediální cenou (1996) a na MFF v Santa Barbaře (2001). Příležitostně se
vracel k herectví, např. jako producent Joe Pierce v Nicholsově filmu Pohlednice z
Hollywoodu, bohémský umělec Sheldon Flender v Allenově retrokomedii Výstřely na
Broadwayi, plastický chirurg Morris Packman ve veselohře Klub odložených žen, šéf
televizní stanice Whitaker v satiře EdTV nebo vznětlivý otec titulního hrdiny Max Belfort v
příběhu vynalézavého makléře Vlk z Wall Street. V roce 1987 založil s několika partnery
výrobní společnost Castle Rock Entertainment (nazvanou podle fiktivního městečka z
knížek Stephena Kinga), již později odkoupil Ted Turner a jež se v roce 2003 stala součástí
koncernu Warner Bros. Je známým politickým liberálem a angažuje se mj. v programech na
výchovu dětí v předškolním věku a při ochraně životního prostředí. Jeho první manželkou
byla herečka a režisérka Penny Marshallová (1971-79), v květnu 1989 se oženil s
fotografkou Michele Singerovou, s níž má tři děti. Oba jeho mladší sourozenci se věnují
umění; Annie jako spisovatelka a básnířka a Lucas jako malíř. – Filmografie: (herec, není-li
uvedeno jinak) The Big Mouth (1967, Velká huba; r. Jerry Lewis), Enter Laughing (1967,
Vstupte se smíchem; r. Carl Reiner), Halls of Anger (1970, Rozlícené posluchárny; r. Paul
Bogart – TV), Where’s Poppa? (1970, Kde je taťka?; r. Carl Reiner), Letní strom (1971,
Summertree; r. Anthony Newley), Thursday’s Game (TV-1971, Hrací čtvrtky; r. Robert
Moore), How Come Nobody’s on Our Side? (1972, Jak to, že nikdo není na naší straně?; r.
Richard Michaels), Fire Sale (1977, Výprodej po požáru; r. Alan Arkin), More Than Friends
(TV-1978, Víc než přátelé; r. Jim Burrows; + spol. sc., spol. prod.), The Jerk (1979, Cvok; r.
Carl Reiner – TV), Million Dollar Infield (TV-1981, Hřiště za milion dolarů; r. Hal Cooper; +
spol. sc., spol. prod.), Throw Momma from the Train (1987, Vyhoď máti z vlaku; r. Danny
DeVito – V), Pohlednice z Hollywoodu (1990, Postcards from the Edge; r. Mike Nichols),
The Spirit of ’76 (1990, Duch roku ’76; r. Lucas Reiner), Samotář v Seattlu (1993, Sleepless
in Seattle; r. Nora Ephronová), Výstřely na Broadwayi (1994, Bullets over Broadway; r.
Woody Allen), Mixed Nuts (1994, Blázni a poloblázni; r. Nora Ephronová – V), Bye Bye,
Love (1995, Sbohem, lásko; r. Sam Weisman – V), For Better or Worse (1995, V dobrém i ve
zlém; r. Jason Alexander – TV), Klub odložených žen (1996, The First Wives Club; r. Hugh
Wilson), Mad Dog Time (1996, „Mrtvý“ boss; r. Larry Bishop – V), Primary Colors (1998,
Barvy moci; r. Mike Nichols – V), EdTV (1999, Ed TV; r. Ron Howard), Múza (1999, The
Muse; r. Albert Brooks), The Majestic (2001, Majestic; r. Frank Darabont; hlas – V), Dickie
Roberts: Former Child Star (2003, Velké dítě Dickie Roberts; r. Sam Weisman – V), anim. f.
Everyone’s Hero (2006, Malý zázrak; r. Christopher Reeve, Daniel St. Pierre, Colin Brady;
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hlas – V), Vlk z Wall Street (2013, The Wolf of Wall Street; r. Martin Scorsese); (režie, neníli uvedeno jinak) parodie na rockové dokumenty This Is Spinal Tap (1983, Hraje skupina
Spinal Tap; + spol. sc., spol. písně, herec), studentská veselohra The Sure Thing (1985,
Tutovka) s Johnem Cusackem, adaptace povídky Stephena Kinga Tělo, nazvaná Stand by
Me (1986, Stůj při mně – V), postmoderní pohádka podle románu Williama Goldmana The
Princess Bride (1987, Princezna nevěsta; + spol. prod. – V) s Robin Wrightovou v titulní roli,
vtipná romantická komedie When Harry Met Sally… (1989, Když Harry potkal Sally…; +
spol. prod. – TV) s Billym Crystalem a Meg Ryanovou, přepis románu Stephena Kinga o
šílené fanynce, terorizující populárního spisovatele, Misery nechce zemřít (1990, Misery; +
spol. prod., herec) s Kathy Batesovou a Jamesem Caanem, soudní drama z vojenské
základny podle hry Aarona Sorkina Pár správných chlapů (1992, A Few Good Men; + spol.
prod.) s Tomem Cruisem, Demi Mooreovou a Jackem Nicholsonem, komedie o
jedenáctiletém chlapci, hledajícím ideální rodiče, Všude dobře, doma nejlíp (1994, North; +
spol. prod.) s Elijahem Woodem, úspěšná romantická komedie Americký prezident (1995,
The American President; + spol. prod.) s Michaelem Douglasem a Annette Beningovou,
drama ambiciózního právníka, jenž po letech vrátí před soud nepotrestanou rasovou
vraždu, Duch minulosti (1996, Ghosts of Mississippi; + spol. prod.) s Alecem Baldwinem,
hodinový dokument I Am Your Child (TV-1997, Jsem tvoje dítě; + spol. sc., herec), který
odstartoval stejnojmennou kampaň na pomoc zdravému vývoji malých dětí, kr. f. Spinal
Tap: The Final Tour (1998, Spinal Tap: Poslední turné; + spol. sc., spol. prod., herec), jímž
navázal na svou režijní prvotinu, melodramatický příběh manželské krize Druhá šance
(1999, The Story of Us; + spol. prod., herec) s Brucem Willisem a Michelle Pfeifferovou,
romantické komedie Alex & Emma (2003; + spol. prod., herec – V) s Lukem Wilsonem a
Kate Hudsonovou a Co je šeptem… (2005, Rumor Has It…) s Jennifer Anistonovou a
Kevinem Costnerem, tragikomedie o dvou těžce nemocných seniorech, kteří si chtějí
naposledy užít, Než si pro nás přijde (2007, The Bucket List; + spol. prod.) s Jackem
Nicholsonem a Morganem Freemanem, adaptace románu Wendelina Van Draalena o
jedné školní lásce Flipped (2010, Má mě rád, nemá mě rád; + spol. sc., spol. prod. – V),
dramatická rekonstrukce průkopnického soudního procesu, který vedl k uzákonění
homosexuálních sňatků v Kalifornii, 8 (2012), uveřejněná na YouTube, příběh
alkoholického spisovatele The Magic of Belle Isle (2012, Kouzlo Belle Isle; + spol. prod.) s
Morganem Freemanem, příběh nerudného realitního agenta, jenž se musí postarat o svou
vnučku, Lepší teď než nikdy (2013, And So It Goes; + spol. prod., herec) s Michaelem
Douglasem a Diane Keatonovou.
–mim-
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LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
barevný, animovaný, rodinný, dobrodružný, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby Digital,
Datasat, dlouhý – 84 min.
Původní název: Planes: Fire & Rescue. Země původu: USA. Výrobce: Disney Toon Studios /
Prana Studios. Pro Walt Disney Studios Motion Pictures. Rok výroby: 2014. Premiéra:
17.7.2014. Monopol: Falcon (do 16.7.2016). Mluveno: česky (dabováno). – Létají tam, kam
se jiní neodváží.
AUTOŘI: Námět: Bobs Gannaway, Jeffrey M. Howard. Scénář: Bobs Gannaway, Jeffrey M.
Howard. Režie: Bobs Gannaway. Hudba: Mark Mancina. Hudební supervize: Matt Walker,
Brett Swain. Různé skladby a písně. Výprava: Toby Wilson. Střih: Dan Molina. Zvuk: (design)
Todd Toon. Animace: (supervize) Ethan Hurd. Výkonný producent: John Lasseter.
Producent: Ferrell Barron. Překlad: Vojtěch Kostiha. Režie českého znění: Jan Maxián
(Studio Virtual).
HLASY: Kryštof Hádek (Prášek Skočdopole), Jaromír Meduna (strážce Břitva), Hana
Vagnerová (Kapka), Martin Stránský (Mára), Otakar Brousek ml. (Cad), Miloš Hlavica
(Mayday), Zdeněk Maryška (Větrník), Tomáš Racek (Chug), Martina Šťastná (Dottie), Petr
Pelzer (Skipper), Zdeněk Paluzga (Bandaska), Ondřej Lážnovský (Sparky), Karel Richter (Starej
Dřímal), Apolena Veldová (Dynamita), Petra Jindrová (Winnie). - V původním znění mluví:
(uvádíme pro úplnost) Dane Cook (Prášek), Ed Harris (Břitva), Julie Bowenová (Kapka), Curtis
Armstrong (Mára), John Michael Higgins (Cad), Hal Holbrook (Mayday), Wes Studi (Větrník),
Brad Garrett (Chug), Teri Hatcherová (Dottie), Stacy Keach (Skipper), Cedric the Entertainer
(Bandaska), Danny Mann (Sparky), Barry Corbin (Starej Dřímal), Regina Kingová (Dynamita),
Anne Mearaová (Winnie), Jerry Stiller (Harvey).
Na úspěšné animované filmy studia Pixar Auta (2006, Cars) a Auta 2 (2008, Cars 2) režiséra
Johna Lassetera navázaly v produkci Disneyho studií dva příběhy ze světa
antropomorfizovaných strojů Letadla (2013, Planes; r. Klay Hall) a Letadla 2: Hasiči a
záchranáři v režii Bobse (Robertse) Gannawaye. John Lasseter se na nich podílel jako
výkonný producent. – Prášek Skočdopole je po vítězství v závodě Letem světem celebritou.
Pod dohledem Skippera pravidelně trénuje, ale jednou mu na chvilku selže motor. Za
poruchu podle montážního vozíku Dottie může nevratně poškozená převodovka. Prášek se
však odmítá šetřit. Když způsobí na letišti ve Vrtulákově při tajném nočním tréninku požár,
rozhodne se získat hasičskou licenci. Na doporučení vrtulákovského hasičáku Mayday se
vydá na leteckou základnu národního parku Písty. Seznámí se tu s hasičským týmem, mj. s
nákladním vrtulníkem Větrníkem, letounem Cabbiem, nákladním letadlem Kapkou a s
kouřovými skokany, partou terénních vozítek. Absolvuje náročný výcvik pod přísným
dohledem odtažitého správce Břitvy. Když vypukne požár, při kterém luxusní SUV, hamižný
vrchní správce Cad, odmítne evakuovat nově otevřený Aerosrub, prokáže Prášek hrdinství,
při němž přežije jen tak tak. Když se po pěti dnech probere, dozví se, že dostal novou
převodovku… – Samotný příběh o druhé šanci není nijak výjimečný, výjimečným ho však činí
invence, s jakou tvůrci zdokonalují antropomorfizaci „postav“, věrohodné zobrazení lesních
požárů a také pečlivě odpozorovaná hrdinská práce vzdušných hasičů. Těm skutečným je
dílko věnováno.
–katJOHN LASSETER (vl. jm. John Alan Lasseter, nar. 12.1.1957, Hollywood, Kalifornie) vyrůstal
v losangeleském předměstí Whittier a od dětství měl zálibu v animovaných filmech.
Studoval na Pepperdineově univerzitě v Malibu, ale záhy přešel na Kalifornský umělecký
institut (CalArts) ve Valencii, kde byl pod záštitou Disneyho studia otevřen nový kurz
klasické animace postav. Mezi jeho spolužáky patřili mj. Tim Burton, Brad Bird nebo John
Musker a oba jeho školní filmy Lady and the Lamp (1979, Lady a lampa) a Nitemare (1980,
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Noční můra) získaly studentského Oscara. Po absolutoriu nastoupil u Disneyho v oddělení
celovečerních animovaných filmů; podílel se např. na snímku The Fox and the Hound
(1981, Liška a pes; r. Art Stevens, Ted Berman, Richard Rich – V). Pod dojmem
ambiciózního hraného filmu Disneyova studia Tron (odehrávajícího se uvnitř počítače), v
němž bylo pro tvorbu vizuálních efektů využito komputerové animace, natočil spolu s
dalším animátorem Glenem Keanem půlminutový test, v němž úspěšně kombinovali
klasickou ruční animaci s pozadím, vytvořeným počítačem, jenž také řídil pohyby kamery.
V roce 1984 Lasseter přešel do Lucasovy společnosti Computer Graphics Group
(přejmenované o dva roky později novým majitelem Stevem Jobsem na Pixar), kde dostal
příležitost dál rozvíjet možnosti počítačové animace. Navrhl a animoval skleněného rytíře z
kostelního okna v dobrodružném snímku Pyramida hrůzy (1985, Young Sherlock Holmes; r.
Barry Levinson), režíroval řadu reklamních spotů a několik oceněných krátkých filmů, mj.
Luxo Jr. (Stříbrný medvěd na MFF v Berlíně, nominace na Oscara), s jehož titulním hrdinou
natočil v roce 1991 další dva minutové snímky (Surprise, Light & Heavy) pro TV seriál
Sesame Street (Sezame, otevři se – TV), a první animovaný snímek, jenž vznikl výhradně
pomocí počítače, Plechový panáček (Oscar). Završením několikaleté práce se stal
průkopnický počítačově animovaný celovečerní film Toy Story – Příběh hraček, za nějž
obdržel Cenu LAFCA, zvláštního Oscara a oscarovou nominaci za podíl na scénáři. Ve své
tvorbě nespoléhal pouze na technické vymoženosti nového způsobu animace, ale stejný
důraz kladl na scenáristickou propracovanost příběhu. Kromě pokračování Toy Story 2:
Příběh hraček (Zlatý glóbus) režíroval ještě Život brouka (Cena LAFCA ex aequo) a Auta
(nominace na Oscara), jež inspirovala TV seriály Mater’s Tall Tales (2008-10, Burákovy
povídačky; spol. režie – V) s titulní postavou omláceného odtahového vozu a Tales from
Radiator Springs (2013, Příběhy z Kardanové Lhoty). Lasseter ve funkci výkonného
producenta dohlížel na celou pixarovskou animovanou tvorbu (nominace na Oscara za
Příšerky, s.r.o. v kategorii animovaných filmů a za podíl na scénáři Toy Story 3: Příběh
hraček 3D), jež vedle prestižních celovečerních snímků obnášela řadu krátkých filmů,
zamýšlených často jako doprovodné bonusy pro DVD. Za podíl na animovaných TV
speciálech Vánoční skřítkové a Vánoční skřítkové: Operace Santa v utajení byl vyznamenán
Cenou Emmy. Když v dubnu 2006 Disneyho studio koupilo Pixar, stal se Lasseter
uměleckým vedoucím (chief creative officer) animovaných studií Pixaru i Disneyho a navíc
byl jmenován hlavním poradcem divize Walt Disney Imagineering, zabývající se návrhy
atrakcí pro Disneyho zábavní parky. Jako velký obdivovatel a přítel japonského tvůrce
animovaných filmů Hayaa Miyazakiho dohlížel na anglické verze jeho děl a ve funkci
výkonného producenta se staral o jejich distribuci. Za celoživotní dílo obdržel Cenu
Winsora McCaye (2008), udílenou v rámci výročních animovaných cen Annie, Zlatého lva
na MFF v Benátkách (2009) a Cenu Cechu amerických producentů (PGA; 2009). –
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. The Adventures of André & Wally B. (1984,
André a včela; r. Alvy Ray Smith; anim. – V), Luxo Jr. (1986, Luxo Jr.; + sc., výtv., anim.,
spol. prod.), Red’s Dream (1987, Sen o klaunovi; + sc., anim. – V), Tin Toy (1988, Plechový
panáček; + sc., anim. – V) a Knick Knack (1989, Knick Knack; + sc., anim.); Toy Story –
Příběh hraček (1995, Toy Story; + spol. nám.), Život brouka (1998, A Bug’s Life; + spol.
nám., hlas), Toy Story 2: Příběh hraček (1999, Toy Story 2; + spol. nám., hlas), Auta (2006,
Cars; + spol. nám., spol. sc.), kr. f. Mater and the Ghostlight (2006, Burák a Bludička; + spol.
nám. – V) a Burák v Tokiu (2008, Tokyo Mater), Auta 2 (2011, Cars 2; + spol. nám.);
(výkonná produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak; celovečerní filmy) Příšerky, s.r.o.
(2001, Monsters, Inc.; r. Pete Docter), Hledá se Nemo (2003, Finding Nemo; r. Andrew
Stanton), Úžasňákovi (2004, The Incredibles; r. Brad Bird), Robinsonovi (2007, Meet the
Robinsons; r. Stephen Anderson), Ratatouille (2007, Ratatouille; r. Brad Bird), VALL-I (2008,
WALL-E; r. Andrew Stanton), Tinker Bell (2008, Zvonilka; r. Bradley Raymond – V), Bolt –
pes pro každý případ (2008, Bolt; r. Chris Williams, Byron Howard), Vzhůru do oblak (2009,
Up; r. Pete Docter), Tinker Bell and the Lost Treasure (2009, Zvonilka a ztracený poklad; r.
Klay Hall – V), Princezna a žabák (2009, The Princess and the Frog; r. John Musker, Ron
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Clements), Toy Story 3: Příběh hraček 3D (2010, Toy Story 3; r. Lee Unkrich; + spol. nám.),
Tinker Bell and the Great Fairy Rescue (2010, Zvonilka a velká záchranná výprava; r.
Bradley Raymond – V), Na vlásku (2010, Tangled; r. Nathan Greno, Byron Howard),
Medvídek Pú (2011, Winnie the Pooh; r. Stephen J. Anderson, Don Hall), Rebelka (2012,
Brave; r. Mark Andrews, Brenda Chapmanová), Zvonilka: Tajemství křídel (2012, Secret of
the Wings; r. Bobs Gannaway, Peggy Holmesová), Raubíř Ralf (2012, Wreck-It Ralph; r. Rich
Moore), Univerzita pro příšerky (2013, Monsters University; r. Dan Scanlon), Letadla (2013,
Planes; r. Klay Hall; + spol. nám.), Ledové království (2013, Frozen; r. Chris Buck, Jennifer
Leeová), Zvonilka a piráti (2014, The Pirate Fairy; r. Peggy Holmesová; + spol. nám.),
Letadla 2: Hasiči a záchranáři (2014, Planes: Fire & Rescue; r. Bobs Gannaway); (výkonná
produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak; krátké filmy) Geriho hra (1997, Geri’s Game;
r. Jan Pinkava), It’s Tough to Be a Bug (1998, Je těžké být broukem; r. Chris Bailey), Pro
ptáky (2000, For the Birds; r. Ralph Eggleston), Mike’s New Car (2002, Mikeovo nové auto;
r. Pete Docter, Roger Gould – V), Exploring the Reef (2003, Objevování útesu; r. Roger
Gould – V), Hop a skok (2003, Boundin’; r. Bud Luckey), Jack-Jack Attack (2004, Jack-Jack
útočí; r. Brad Bird – V), Koncert pro jednoho (2005, One Man Band; r. Mark Andrews,
Andrew Jimenez), Lifted (2006, Únos; r. Gary Rydstrom – V), How to Hook Up Your Home
Theater (2007, Jak zapojit domácí kino; r. Kevin Deters, Stevie Wermers-Skeltonová), Your
Friend the Rat (2007, Vaši kamarádi hlodavci; r. Jim Capobianco – V), Kouzelník Presto
(2008, Presto; r. Doug Sweetland), Glago’s Guest (2008, Glagův host; r. Chris Williams),
BURN-E (2008, Burn-E: Světlo galaxie; r. Angus MacLane – V), Super Rhino (2009,
Superkřeček Bivoj; r. Nathan Greno – V), Partly Cloudy (2009, Polojasno; r. Peter Sohn – V),
Dug’s Special Mission (2009, Dogova sólová mise; r. Ronnie Del Carmen – V), Prep &
Landing (TV-2009, Vánoční skřítkové; r. Stevie Wermers-Skeltonová, Kevin Deters), Day &
Night (2010, Den & Noc; r. Teddy Newton – V), Prep & Landing Stocking Stuffer: Operation
Secret Santa (TV-2010, Vánoční skřítkové: Operace Santa v utajení; r. Kevin Deters, Stevie
Wermers-Skeltonová), Tick Tock Tale (2010, Příběh hodin; r. Dean Wellins), Balada o
Nessie (2011, The Ballad of Nessie; r. Stevie Wermers-Skeltonová, Kevin Deters), Havajské
prázdniny (2011, Hawaiian Vacation; r. Gary Rydstrom), La luna (2011, La luna; r. Enrico
Casarosa), Pixie Hollow Games (TV-2011, Zvonilka a Velké hry; r. Bradley Raymond), Toy
Story: Krátké příběhy (2011, Small Fry; r. Angus MacLane; + spol. nám.), Prep & Landing:
Naughty vs. Nice (TV-2011, Vánoční skřítkové: Zlobiví proti hodným; r. Kevin Deters, Stevie
Wermers-Skeltonová), Tangled Ever After (2012, Na vlásku šťastně až navěky; r. Nathan
Greno, Byron Howard – V), Partysaurus Rex (2012, Partysaurus Rex; r. Mark Walsh; + spol.
nám.), Papíry (2012, Paperman; r. John Kahrs), The Legend of Mor’du (2012, Legenda o
medvědovi Mordu; r. Brian Larsen – V), Modrý deštník (2013, The Blue Umbrella; r.
Saschka Unseld), Mickeyho velká jízda (2013, Get a Horse!; r. Lauren MacMullanová), Toy
Story of Terror (2013, Hrůzný příběh hraček; r. Angus MacLane), Party Central (2014; r.
Kelsey Mann), Feast (2014, Hostina; r. Patrick Osborne), Oslava v Ledovém království
(2015, Frozen Fever; r. Chris Buck, Jennifer Leeová).
-mim-
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LET’S DANCE ALL IN
barevný, romantický, taneční, 12 nevhodný pro děti, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 112 min.
Původní název: Step Up All In. Země původu: USA. Výrobce: Offspring Entertainment. Pro
Summit Entertainment. Rok výroby: 2014. Premiéra: 28.8.2014. Monopol: Bontonfilm.
Mluveno: anglicky (české titulky). – Všechno nebo nic.
AUTOŘI: Námět: Duane Adler - postavy. Scénář: John Swetnam. Režie: Trish Sieová. Kamera:
Brian Pearson. Hudba: Jeff Cardoni. Hudební supervize: Buck Damon. Různé skladby a písně.
Výprava: Devorah Herbertová. Kostýmy: Soyon Anová. Střih: Niven Howie. Zvuk: Kelly
Zombor. Choreografie: Jamal Sims, Christopher Scott, Dondraico Johnson. Vizuální efekty:
(supervize) Andrew Karr; Atmosphere Visual Effects. Zvláštní efekty: (koordinátor) Tony
Lazarowich. Koordinátor kaskadérů: Owen Walstrom. Výkonní producenti: Jon M. Chu,
David Nicksay, Scott Speer, Matthew Smith, Bob Hayward, David Garrett, Meredith
Miltonová. Producenti: Adam Shankman, Jennifer Gibgotová, Patrick Wachsberger, Erik Feig.
České titulky: Petr Fantys (Filmprint Digital).
HERCI: Ryan Guzman (Sean), Briana Eviganová (Andie), Stephen Twitch Boss (Jason), Misha
Gabriel (Eddy), Izabella Mikoová (Alexxa Brava), Alyson Stonerová (Camille), Adam Sevani
(Moose), Stephen Stev-o Jones (Jasper), David Kid David Shreibman (Chad), Mari Kodaová
(Jenny Kido), Facundo Lombar, Martín Lombar (dvojčata), Parris Goebelová (Violet), Alyson
Stonerová (Camille), Karin Konovalová (Ana), Frank Crudele (Boris), Jay Brazeau (pan
McGowan), Elizabeth Weinsteinová (castingová agentka).
Taneční snímek Let’s Dance All In je prvním celovečerním filmem bývalé tanečnice a
choreografky Trish Sieové, ale také už pátým pokračováním volné série Let’s Dance (2006,
Step Up; r. Anne Fletcherová), Let’s Dance 2 Street Dance (2008; Step Up 2 the Streets; r. Jon
M. Chu), Let’s Dance 3D (2010, Step Up 3D; r. Jon M. Chu) a Let’s Dance: Revolution (2012,
Step Up Revolution; r. Scott Speer). Navazuje na „čtyřku“ a sejde se v něm několik
protagonistů z různých dílů. – Lídři miamské taneční skupiny Gang Sean a Eddy se kamarádí
od dětství. Jejich skupina v Los Angeles marně tráví čas na konkurzech. Zatímco Eddy a
ostatní se rozhodnou odjet domů, Sean najde práci jako údržbář v taneční škole prarodičů
kamaráda Moose. Ten je skvělým tanečníkem, ale pracuje jako inženýr. Sean se chce
zúčastnit taneční soutěže Vortex, jejíž vítěz získá angažmá v Las Vegas. Se zdráhajícím se
Moosem založí skupinu LMNTRIX z nadšenců, kteří už rezignovali na profesionální dráhu. Pod
vedením Seana a Andie, kterou oslovili jako první, skupina postoupí do finále ve Vegas. Tam
v battlu vyřadí původní Gang a čeká je finále s favorizovanými Temnými rytíři. Sean se
náhodou dozví, že Vortex je cinknutý. Gang a LMNTRIX tedy spojí síly a porazí Temné rytíře.
Sean pochopí, že miluje Andii. – Sladkobolný příběh o posedlosti tancem, s povrchním
moralizováním a s odkazy na minulé díly je záminkou pro obdivuhodné taneční scény, jejichž
těžiště tentokrát spočívá více v nápaditých choreografiích na jevišti v Caesar’s Palace než v
pouličních battlech.
–katTRISH SIEOVÁ (vl. jm. Patricia Kulash, nar. 1972, Washington D.C.), vystudovala hudbu na
Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii a působila jako profesionální tanečnice a
choreografka. V roce 2006 natočila s bratrem Damianem Kulashem svůj první oficiální
hudební klip Here It Goes Again pro jeho rockovou kapelu OK Go, za nějž získali cenu
Grammy. Následovaly další uznávané hudební klipy a oceňované reklamní spoty (Levi’s,
Häagen-Dazs, Sony, Old Navy ad.). Po režii krátkého filmu Not Alone (2013, Nejsem sama)
debutovala celovečerním tanečním snímkem Let’s Dance All In (2014, Step Up All In), jenž
je pátou částí volné série Let’s Dance... Spolupracuje s taneční skupinou Pilobolus a podílí
se na činnosti nadace pro podporu taneční výchovy ve Spojených státech Dizzy Feet
Foundation.
176

-tbk-

LEVIATAN
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 142 min.
Původní název: Leviafan. Země původu: Rusko. Výrobce: Non-Stop Production. S podporou:
Ministerstvo kultury Ruské federace / Fond kinematografie Ruské federace / Fond RuArts.
Rok výroby: 2014. Premiéra: 13.11.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: rusky (české
titulky). – Boj za lidská práva nikdy nekončí.
AUTOŘI: Scénář: Oleg Něgin, Andrej Zvjagincev. Režie: Andrej Zvjagincev. Kamera: Michail
Kričman. Hudba: Philip Glass - skladby. Výprava: Andrej Ponkratov. Kostýmy: Anna
Bartulliová. Střih: Anna Massová. Zvuk: Andrej Děrgačev. Vizuální efekty: (supervize) Dmitrij
Tokojakov. Výkonná producentka: Jekatěrina Marakulinová. Producenti: Alexandr
Rodňanskij, Sergej Melkumov. Koproducentka: Marianna Sardarovová. České titulky:
Veronika Sysalová (Filmprint Digital).
HERCI: Alexej Serebrjakov (Kolja Sergejev), Jelena Ljadovová (Lilja), Vladimir Vdovičenkov
(Dmitrij Selezňov), Roman Maďjanov (Vadim Šelevjat), Anna Ukolovová (Anžela), Alexej Rozin
(Paša), Sergej Pochodajev (Roma), Sergej Bačurskij (Stěpanyč), Valerij Griško, Platon
Kameněv, Lesja Kudrjašovová.
CENY: MFF v Cannes 2014: Cena za scénář (Oleg Něgin, Andrej Zvjagincev). Camerimage
2014, Bydhošť: Zlatá žába (Michail Kričman). Zlatý glóbus: nejlepší cizojazyčný film. - Oscar:
(nominace) nejlepší cizojazyčný film. Cena BAFTA: (nominace) nejlepší cizojazyčný film. Ceny
Evropské filmové akademie: (nominace) nejlepší film, nejlepší režie (Andrej Zvjagincev),
nejlepší herec (Alexej Serebrjakov), nejlepší scénář (Oleg Něgin, Andrej Zvjagincev). Cena
ISA: (nominace) nejlepší cizojazyčný film.
Název snímku Andreje Zvjaginceva Leviatan je odvozen od biblické příšery (podobné
velrybě), jež je mj. popisována v Knize Jobově, kapitola 41 a jež představuje symbol
nebezpečné moci, proti níž je nutné bojovat, byť s jen malou vyhlídkou na úspěch. Proto se
také ve filmu několikrát objevuje v obraze kostra velryby vyvržené na břeh, proto se také
hlavní hrdina Nikolaj Sergejev podobá Jobovi. Jako správný chlap se Kolja postavil proti
starostovi Vadimu Šelevjatovi, který se rozhodl získat jeho pozemek s dřevěným domem na
břehu zálivu Barentsova moře. Vadima při odvolání hájí u soudu jeho kamarád z vojny,
moskevský advokát Dmitrij Selezňov. Odvolání je zamítnuto, ale Dima se nemíní vzdát. Má
totiž doklady o starostově korupci a podvodech. – Kolja je pod chabou záminkou zatčen, ale
Dima dosáhne jeho propuštění, neboť Šelevjat se zalekne a je ochoten zaplatit za pozemek
odhadní cenu a ne pakatel odklepnutý soudem. Všemocný pletichář však zároveň zahájí
protiofenzivu. - Dima se vyspí s Koljovou ženou Liljou, která má potíže s Koljovým
adolescentním synem z prvního manželství Romou. – Kolja s Dimou, Liljou a rodinami přátel,
dopravních policistů Paši a Stěpanyče, si vyjedou na piknik. Romka načapá Lilju s Dimou a
opilý Kolja oba zbije. V noci se však muž se ženou usmíří. Vadim se svými bodyguardy
nevybíravě zastraší Selezňova, který se vrátí do Moskvy. - Zoufalá Lilja se brzy ráno vydá k
moři na útes... – Nešťastný Kolja strašně pije. Když je nalezeno Liljino tělo, je obviněn z její
vraždy a odsouzen na patnáct let. Šelevjat slaví úspěch. - Na místě strženého Koljova domu
vyroste kostel podle starostova slibu vladykovi. – Symbolický snímek se opírá o realistické
vyprávění, přesvědčivě postihující situaci v postkomunistickém Rusku. Lidské, existenciálně
působivé drama marné vzpoury a do očí bijící nespravedlnosti je depresivní podívanou, v níž
všichni z beznaděje divoce popíjejí a v níž se uplatňují nejrůznější lidské emoce. Film byl
úspěšně uveden na řadě festivalů, mj. i v Karlových Varech 2014.
-tbkANDREJ ZVJAGINCEV (vl. jm. Andrej Petrovič Zvjagincev, nar. 6.2.1964, Novosibirsk,
Novosibirská oblast) vystudoval hereckou fakultu na Novosibirském divadelním učilišti
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(1984) a hereckou fakultu na moskevském GITIS (1990). Podílel se jako herec na několika
divadelních projektech a v době nouze účinkoval v reklamách. Objevil se v epizodních
rolích TV seriálů Gorjačev i drugije (1992-94, Gorjačev a ti druzí), Buděm znakomy (1999,
Seznámíme se) a Kamenskaja. Smerť i němnogo ljubvi (2000, Kamenskaja. Smrt a trochu
lásky). Seznámil se s lidmi z televize REN TV a dostal tak příležitost k režii tří dílů
krimiseriálu Čornaja komnata (TV-2000, Černý pokoj). Velký ohlas měl jeho celovečerní
hraný debut Návrat, oceněný mj. Zlatým lvem na MFF v Benátkách 2003, cenou Evropský
debut roku 2003 (EFA), Zvláštní cenou za režii a Cenou ekumenické poroty na Festivalu
východoevropských filmů v Chotěbuzi 2003 a ruskou výroční cenou Nika za režii. Také jeho
další snímky získaly řadu ocenění: Jelena – Zvláštní cena poroty v sekci Určitý pohled na
MFF v Cannes 2011, ceny Nika za režii a za scénář, Cena NHK na MFF Sundance 2010,
Leviatan – Cena za scénář na MFF v Cannes 2014, nominace na Evropskou filmovou cenu za
nejlepší film, režii a scénář, nominace na Zlatrý glóbus za cizojazyčný film. Zvjagincev často
spolupracuje se scenáristou Olegem Něginem, s kameramanem Michailem Kričmanem a se
skladatelem Philipem Glassem. – Filmografie: (herec) Koťonok (1996, Kocourek; r. Andrej
Popov), Širli-Myrli (1999; r. Vladimir Meňšov); (režie, není-li uvedeno jinak) komorní
psychologické drama o tragickém výletů dvou synů s otcem, jehož neznají, Návrat (2003,
Vozvraščenije), drama rodinné krize, způsobené přiznáním manželky, že čeká dítě s jiným
mužem, Izgnanije (2007, Vyhoštění), kr. hraný film o rozpadu milostného vztahu, natočený
ve Spojených státech, Apokryfa (2009, Apokryf), drama dobře situované ženy, žijící v
odcizeném vztahu s vysoce postaveným manželem, Jelena (2011), kr. filmová etuda o ženě,
která si najme detektiva na odhalení manželovy nevěry, Tajna (2011, Tajemství),
psychologické drama, symbolizující na údělu muže, který se vzepře místnímu starostovi,
stav společnosti v současném Rusku, Leviatan (2014, Leviafan; + spol. sc.).
-tbk-
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LIV & INGMAR
barevný, umělecký dokument, 12 nevhodný pro děti, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 81 min.
Původní název: Liv & Ingmar. Země původu: Norsko, Švédsko, Velká Británie. Výrobce:
NordicStories. Ve spolupráci se Svensk Industry / Vardo Films / SVT. Rok výroby: 2012.
Premiéra: 3.4.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: anglicky, švédsky (české titulky). –
Milostný příběh o 42-letém vztahu legendární herečky Liv Ullman a mistrovského režiséra
Ingmara Bergmana, který filmovému světu přinesl 12 výjimečných filmových děl.
AUTOŘI: Scénář: Dheeraj Akolkar. Režie: Dheeraj Akolkar. Kamera: Hallvard Braein. Hudba:
Stefan Nilsson. Střih: Tushar Ghogale. Zvuk: (design) Amrit Pritam Dutta, Resul Pookutty;
Vijay Kumar. Producent: Rune H. Trondsen. Koproducent: Dheeraj Akolkar. České titulky:
Petr Palouš (Linguafilm).
ÚČINKUJÍ: Liv Ullmannová; (hlas) Samuel Fröler.
V uměleckém dokumentu Liv & Ingmar shrnuje režisér Dheeraj Akolkar dvaačtyřicet let
přátelství mezi herečkou Liv Ullmannovou (nar. 1938) a slavným filmařem Ingmarem
Bergmanem (1918-2007). Liv Ullmannová vzpomíná v Bergmanově domě na ostrově Fårö na
léta zdejšího soužití, jež začala vzájemnou velkou láskou, pokračovala nevydařeným
vztahem, z nějž pochází dcera Linn (nar. 1966), bouřlivým rozchodem a nakonec
dlouholetým přátelstvím. (Podle toho je také film rozdělen do kapitol Láska, Osamění, Hněv,
Bolest, Přátelství.) Snímek těží z rozhovoru s herečkou, z citací z její memoárové knihy
Proměny, z Bergmanovy autobiografie Laterna magika a z jeho dopisů. Součástí jsou dobře
korespondující výňatky z filmů, fotografie a záběry z natáčení. – Jednou z koprodukčních
zemí je i Česká republika. Patrně proto, že se u nás natáčela filmová hudba...
-tbkDHEERAJ AKOLKAR (nar. 197?) vystudoval architekturu na prestižní Punské univerzitě v
indickém státě Maháráštra a spolupracoval v různých funkcích na několika filmech.
Samostatně natočil několik krátkých i celovečerních dokumentů, uváděných na různých
mezinárodních festivalech. Působí v Indii, Velké Británii a ve Skandinávii. – Filmografie:
(scénář a režie, není-li uvedeno jinak) kr. dokumenty Jyotirgamaya: Let Me to the Light
(Jyotirgamaya: Veď mě ke světlu; + kam.), Whatever! (2006, Cokoliv!; + kam., prod.), Sold
My Soul (2007, Prodal jsem svou duši; r. Hala Marjiová, kam.), celovečerní dok. o vztahu
Liv Ullmannové a Ingmara Bergmana, nazvaný Liv & Ingmar (2012; + spol. prod.), umělecký
dokument o známém výtvarníkovi Edvardu Munchovi a jeho slavném obrazu Let the
Scream Be Heard (2013, Ať je Výkřik slyšet).
-tbk-
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LOFT
barevný, thriller, 15 přístupnost, 1:1,85, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 108 min.
Původní název: Loft. Země původu: Nizozemsko, Belgie. Výrobce: Millstreet Films / Pumpkin
Film / Woestijnvis. Ve spolupráci s BNN Rok výroby: 2010. Premiéra: 5.6.2014. Monopol:
Film Europe. Mluveno: nizozemsky (české titulky). – Láska. Lži. Libido. Malé nepříjemné
překvapení dokáže změnit celý život.
AUTOŘI: Námět: stejnojmenný film (2008; sc. Bart de Pauw, r. Erik Van Looy). Scénář: Saskia
Noortová. Režie: Antoinette Beumerová. Kamera: Danny Elsen. Hudba: Wolfram de Marco.
Různé skladby a písně. Výprava: Kurt Loyens. Kostýmy: Marian van Nieuwehuyzenová,
Marion Bootová. Střih: Philippe Ravoet, Annelien van Wijnbergenová. Zvuk: (design) Peter
Flamman, Wart Wamsteker. Koordinátor kaskadérů: Marco Maas. Producenti: Rachel van
Bommelová, Sander van Meurs, Hilde De Laereová. České titulky.
HERCI: Fedja van Huet (Bart), Barry Atsma (Matthias), Jeroen van Koningsbrugge (Willem),
Gijs Naber (Robert), Chico Kenzari (Tom), Anna Drijverová (Ann), Sallie Harmsenová (Sarah),
Kim van Kootenová (Nathalie), Lies Visschedijková (Annette), Hadewych Minisová (Eva),
Katja Herbersová (Marjolein).
V roce 2008 natočil belgický režisér Erik Van Looy thriller Loft, který se stal v Belgii divácky
nejúspěšnějším domácím titulem. O dva roky později realizovala nizozemská režisérka
Antoinette Beumerová ve spolupráci s uznávanou spisovatelkou thrillerů Saskií Noortovou
jako scenáristkou remake tohoto díla, zatímco původní režisér zpracoval vlastní remake v
hollywoodské produkci, který má mít světovou premiéru v srpnu 2014. – Pět ženatých
kamarádů si pořídí v Amsterdamu podkrovní byt, do nějž si vodí milenky. Všechno se rázem
změní, když je v loftu nalezena mrtvá žena. Přátelé se začnou navzájem podezírat z vraždy a
na povrch vyplouvají věci, o nichž neměli tušení...
ANTOINETTE BEUMEROVÁ (roz. Antoinette Janssen, nar. 2.8.1962, Nieuwer-Amstel,
Severní Holandsko) vystudovala Amsterdamskou divadelní školu (1989) a podílela se jako
asistentka režie na několika projektech. Začínala jako televizní režisérka mj. v seriálech
Goedje tijden, slechte tijden (1995-96, Dobré časy, špatné časy), Goudkust (1996, Zlaté
pobřeží), Spangen (1999-2004), Willemspark (2007) nebo v nizozemské verzi série In
therapie (2010-201?, Terapie). V roce 2006 založila s Heleen Dankbaarovou produkční
společnost Het Kantoor. V roce 2007 natočila s Maaikem Krinjgsmanem životopisný
dokument o iluzionistovi Hansu Klokovi Sejdeme se ve Vegas a o tři roky později úspěšně
debutovala adaptací bestselleru Heleen van Royenové Šťastná žena v domácnosti. Je starší
sestrou známé herečky Famke Janssenové (nar. 1964) a herečky a scenáristky Marjolein
Beumerové (nar. 1966). Jejím prvním manželem byl režisér Joram Lürsen, s nímž má dvě
dcery, a druhým je režisér Maaik Krijgsman. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak)
dokument See You in Vegas (2007, Sejdeme se ve Vegas; spol. r. Maaik Krijgsman; + spol.
kam., spol. střih), romantická komedie De gelukkige huisvrouw (2010, Šťastná žena v
domácnosti), remake úspěšného belgického kriminálního thrilleru Loft (2010, Loft), road
movie o putování nizozemských žen-dvojčat s novou známou Novým Mexikem při hledání
jejich biologické matky Jackie (2012), romantická komedie o pochybách titulní hrdinky nad
vlastním spokojeným životem Soof (2013) podle námětu a scénáře Marjolein Beumerové. -tbk-
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LOVE SONG
barevný, hudební, milostný příběh, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital/Datasat,
dlouhý – 104 min.
Původní názvy: Begin Again. Can a Song Save Your Life?. Země původu: USA. Výrobce:
Exclusive Media / Likely Story. Pro Exclusive Media. Ve spolupráci se Sycamore Pictures. Rok
výroby: 2013. Premiéra: 10.7.2014. Monopol: A-Company Czech. Mluveno: anglicky (české
titulky).
AUTOŘI: Scénář: John Carney. Režie: John Carney. Kamera: Yaron Orbach. Hudba: Gregg
Alexander. Hudební supervize: Andrea Von Foersterová. Hudební poradce: Joel Sill. Různé
skladby a písně. Výprava: Chad Keith. Kostýmy: Arjun Bhasin. Střih: Andrew Marcus. Zvuk:
Tod Maitland. Vizuální efekty: (supervize) Yuval Levy; Gravity. Zvláštní efekty: (supervize)
Drew Jiritano. Koordinátor kaskadérů: Brian Smyj. Výkonní producenti: Nigel Sinclair, Guy
East, Sam Hoffman, Judd Apatow, Tom Rice, Ben Nearn. Producenti: Anthony Bregman,
Tobin Armbrust. Koproducenti: Ian Watermeier, Shira Rockowitzová, Lauren Seligová. České
titulky: Barbora Knobová (utd. by content).
HERCI: Mark Ruffalo (Dan), Keira Knightleyová (Gretta), Adam Levine (Dave), Catherine
Keenerová (Miriam), Hailee Steinfeldová (Violet), Cee Lo Green (Troublegum), James Corden
(Steve), Yasiin Bey (Saul), Rob Morrow (šéf nahrávací společnosti).
CENA: Oscar: (nominace) nejlepší píseň (Lost Stars; Gregg Alexander, Danielle Briseboisová).
Scenárista, režisér a bývalý basista a zpěvák skupiny The Frames John Carney se tématem
romantické komedie Love Song vrací (tentokrát s hvězdným obsazením a s vyšším
rozpočtem) ke svému úspěšnému filmu Once (2007, Once) a hledá odpověď, zda píseň může
zachránit život (původní název snímku Can a Song Save Your Life? se objeví na plátně na
začátku úvodních titulků. Název byl později změněn na Begin Again (česky Začít znovu). – V
malém newyorském klubu britská písničkářka Gretta okouzlí svým vystoupením
podnapilého, kdysi známého hudebního producenta Dana; rád by s ní natočil album. Muž žije
odloučeně od manželky, hudební publicistky Miriam, a pubertální dcery Violet a má za sebou
smolný den. Mimo jiné ho vyhodil partner Saul z jejich hudební firmy. Mladá žena, která se
právě rozešla po pětiletém soužití s úspěšným zpěvákem Davem kvůli jeho nevěře, si
vybavuje, jak byli po příjezdu do New Yorku šťastní. Dave nahrával a koncertoval, ona psala
písně a dělala holku pro všechno. Po rozchodu se nastěhovala ke kamarádovi ze studií,
pouličnímu muzikantu Steveovi. - Dan vezme Grettu za Saulem, ale bezvýsledně. Dostanou
nápad natočit album venku v New Yorku. Muž sežene pár muzikantů a začnou pracovat v
ulicích, v metru, v Central Parku nebo na střeše. S financemi jim pomůže úspěšný rapper
Troublegum, který nezapomněl, komu vděčí za svůj úspěch. Dan se během nahrávání sblíží s
manželkou i s dcerou, která si v kapele zahraje na kytaru. Saulovi se album líbí. Dan dostane
zpátky své místo a vrátí se k rodině. Dave se chce dát s Grettou zase dohromady a pozve ji na
koncert. Zahraje tam její píseň Love Song v aranžmá, jaké si přála. Ona ví, že je to jeho
vyznání, ale odejde. Gretta se rozhodne dát písničky na internet. Dan, i když je to proti jeho
profesním zájmům, jí vyhoví. Opět pomůže Troublegum, když dá odkaz na album na Twitter.
– Ve snímku se kromě hvězd objeví několik hudebníků, mj. frontman skupiny Moon 5 Adam
Levine jako Dave, rappeři Cee Lo Green a Yasiin Bey. Hudba je zde všudypřítomná a
romantická. Písně se z velké části natáčely v autentickém prostředí a Keira Knightleyová
nazpívala své party sama.
–katJOHN CARNEY (nar. 1972, Dublin) působil na začátku 90. let jako baskytarista a zpěvák v
irské rockové skupině The Frames, pro niž také režíroval několik videoklipů. Byl autorem a
režisérem dvou oceněných krátkých filmů (Zářící hvězda, Hotel), než se dostal k celovečerní
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tvorbě, v níž čerpal převážně ze svých znalostí hudební scény. Největšího ohlasu dosáhl
snímkem Once (mj. Cena ISA za nejlepší zahraniční film, Cena diváků na FF Sundance a na
MFF v Dublinu), jenž se později stal předlohou pro úspěšný broadwayský muzikál.
Pozornost vzbudil i komedií Zonad (nominace na irskou výroční cenu IFTA za scénář a za
režii), jež vznikla rozšířením nedokončeného krátkého filmu. Společně s Tomem Hallem a
bratrem Kieranem Carneym se podílel na scénáři a režii TV seriálu o třech přátelích, žijících
na známé dublinské ulici Bachelors Walk (2001-2003), jenž dostal Cenu IFTA za nejlepší TV
drama. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Shining Star (1995, Zářící
hvězda; + sc., prod.) a Hotel (1995; + sc., prod.), tragikomický příběh dlouholetého
incestního vztahu November Afternoon (1996, Listopadové odpoledne; spol. režie Tom
Hall; + sc., hudba, spol. prod.), střm. f. o manželské dvojici intelektuálů, snažících se oživit
svůj vztah, Just in Time (TV-1998, Právě včas; spol. režie Tom Hall; + sc., hudba), drama
přepadené školačky Park (1999; spol. režie Tom Hall; + sc., hudba, spol. prod.), drama
problémového teenagera v psychiatrické léčebně On the Edge (2000, Klub sebevrahů; +
spol. sc., spol. písně – V) s Cillianem Murphym, milostný příběh dvou muzikantů Once
(2007, Once; + sc.) s Glenem Hansardem a Markétou Irglovou, jejichž píseň Falling Slowly
byla oceněna Oscarem, komedie o podvodníkovi, který se vydává za mimozemšťana,
Zonad (2009; spol. režie Kieran Carney; + spol. sc.), drama dívky pronásledované vlastní
minulostí The Rafters (2012, Podkroví; + sc., spol. prod.), odehrávající se na Aranských
ostrovech, příběh anglické písničkářky a bývalého newyorského hudebního producenta
Love Song (2013, Begin Again; + sc., spol. písně) s Keirou Knightleyovou a Markem
Ruffalem, částečně autobiografický příběh irského chlapce, jenž založí kapelu a odejde do
Londýna, Sing Street (2015; + sc., spol. prod.).
-mim-
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LUCY
barevný, akční, sci-fi, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 88 min.
Původní název: Lucy. Země původu: Francie. Výrobce: EuropaCorp. Ve spolupráci s TF1
Films. S účastí Canal Plus / Ciné Plus / TF1. Rok výroby: 2014. Premiéra: 7.8.2014. Monopol:
CinemArt (do 7.8.2017). Mluveno: anglicky, čínsky, korejsky, italsky, francouzsky (české
titulky). – Průměrný člověk využívá 10% své mozkové kapacity. Ona se dnes dostane na 100%.
AUTOŘI: Scénář: Luc Besson. Režie: Luc Besson. Kamera: Thierry Arbogast. Hudba: Eric
Serra. Různé skladby a písně. Výprava: Hugues Tissandier. Kostýmy: Olivier Bériot. Střih:
Julien Rey. Zvuk: (design) Shannon Mills; Guillaume Bouchateau, Stéphane Bucher, Didier
Lozahic, Shannon Mills, David Parker. Vizuální efekty: (supervize) Nicholas Brooks; Industrial
Light & Magic, Rodeo FX, Digital Factory, Savage Visual Effects, Make, Hatch. Zvláštní efekty:
(supervize) Philippe Hubin. Koordinátor kaskadérů: Laurent Demianoff; kaskadérka Cécilla
Ngo. Výkonný producent: Marc Shmuger. Producentka: Virginie Besson-Sillaová. České
titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital).
HERCI: Scarlett Johanssonová (Lucy), Morgan Freeman (prof. Norman), Choi Min-sik (pan
Čang), Amr Waked (Pierre Del Rio), Julian Rhind-Tutt (Angličan), Claire Tranová (letuška),
Pilou Asbaek (Richard), Analeigh Tiptonová (Caroline), Jan Oliver Schroeder, Luca Angeletti
(pašeráci).
Po gangsterské komedii Mafiánovi (2013, Malavita), přichází Luc Besson s akčním sci-fi
thrillerem Lucy. – V Tchaj-peji donutí gauner Richard milenku Lucy (s níž se zná týden), aby
předala v hotelu kufřík panu Čangovi. Záhy je zabit. - V Paříži přednáší profesor Norman o
kapacitě mozku, kterou průměrný člověk využívá zhruba z deseti procent. - Čang dá Lucy a
třem dalším „mulám“ do břicha zašít půlkilové sáčky s modrými krystalky. Mají je dopravit do
Evropy. Kvůli násilí Lucyina hlídače proniknou krystalky z protrženého sáčku do její krve.
Zlepší se jí vnímání, schopnosti i vědomosti. Žena se osvobodí a v místní nemocnici zjistí, že
jde o synteticky vyrobenou látku CPH4 (tu produkuje ženský organismus v 6. týdnu
těhotenství). V Čangově mysli „přečte“, kde jsou ostatní kurýři. Uvědomí o nich
francouzského komisaře Pierra Del Ria a zkontaktuje profesora Normana. Potvrdí mu jeho
teorii; pokud mozek dosáhne kapacity 20 procent, expanduje dál. S rostoucími procenty Lucy
ztrácí schopnost empatie, necítí bolest, ovládá čas a prostor. Odhadne, že za dvacet čtyři
hodin zemře. - Policie se díky ní zmocní kurýrů. Čang se zabijáky dorazí do Paříže. Lucy s
podporou komisaře a Normana po přestřelce v nemocnici, honičce pařížskými ulicemi a
bojích mezi policisty a Korejci na Sorbonně získá zbývající sáčky CHP4 a nechá si je zavést do
žil. Má v úmyslu sestrojit počítač, stáhnout do něho nabyté vědomosti a předat je
profesorovi. Buňky expandují, ona absolvuje cestu do minulosti, kdy na Zemi začal život.
Zároveň se mění v černou pohyblivou hmotu, která zmizí. Lucy je teď všude… - Nápad o
důsledcích rozšiřování mozkové kapacity a přeměna obyčejné ženy v superbytost tvoří rámec
k brutálním scénám, honičkám a přestřelkám, místy odlehčeným černým humorem. Děj
doplňují různé dokumentární a archivní záběry.
-katLUC BESSON (nar. 18.3.1959, Paříž) strávil jako syn instruktora vodního lyžování a učitelky
plavání dětství v různých končinách Středomoří (Řecko, Bulharsko, Jugoslávie). Od
osmnácti let prošel několika filmařskými posty (byl mj. technikem, statistou, fotografem či
asistentem režie u Dona Adamse, Clauda Faralda a Alexandra Arcadyho). Spolu s hercem
Pierrem Jolivetem založil produkční společnost Les Films du Loup (Vlčí filmy; později
přejmenované na Les Films de Dauphins – Delfíní filmy), v níž natočil krátký film
Předposlední i celovečerní debut Poslední bitva. Kultovním snímkem Magická hlubina se
zařadil do generace francouzských „neobarokních” filmařů, spjatých s expresívním
postmoderním výrazem (např. Jean-Jacques Beineix a Léos Carax). Od první poloviny 90.
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let se více než režii věnuje psaní scénářů a produkci ryze komerčních filmů ve firmě
EuropaCorp, jejímž je spoluzakladatelem a v níž dává prostor i začínajícím tvůrcům (na
řadě projektů není ani podepsán). Jedná se vesměs o tituly kriminálních a akčních žánrů,
vznikajících často v sériích (Taxi, Kurýr, Arthur a Minimojové). Pro jeho režijní tvorbu jsou
příznačné tři okruhy: podmořský svět, akční krimi a akční sci-fi. V jejich rámci se odvíjejí
příběhy osamělých, tajemných a výjimečných hrdinů, kteří se zpravidla cítí ohrožováni
„normální“ společností. Hledání cesty ze společenské izolace ke svobodě, která je téměř
vždy vykoupena jejich smrtí, jim často komplikuje fatální vztah s druhým pohlavím. Jeho
hit Brutální Nikita se dočkal amerického remaku Zabiják (1993, Point of No Return; r. John
Badham) a dvou TV seriálů La Femme Nikita (1997, Brutální Nikita – TV) a Nikita (20102013; uveden v TV). Na úspěchu Bessonových filmů mají značnou zásluhu jeho stálí
spolupracovníci, kameraman Thierry Arbogast, skladatel Eric Serra a herec Jean Reno,
kterého pro film objevil. Kromě cen za konkrétní tituly např. Hlavní ceny na MFF v Avoriazu
za snímek Poslední bitva, získal Zvláštní Grand Prix des Amériques za výjimečný přínos
filmovému umění na Světovém FF v Montrealu 2002. Jeho manželkami byly herečky Anne
Parillaudová (1986-91), Maïwenn (1993-97) a Milla Jovovichová (1997-99); od roku 2004 je
ženatý s producentkou Virginií Sillaovou (nar. 1972). Upozorňujeme na soubor analýz jeho
tvorby v časopise Cinepur (č. 9, říjen 1997). – Filmografie: (scénář či podíl na něm, režie,
produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak) kr. f. o souboji dvou mužů na život a na smrt
v postapokalyptických rozvalinách L’avant dernier (1981, Předposlední; + herec), černobílá
sci-fi bez dialogů o skupině lidí v ruinách města, zpustošeného po globální katastrofě,
Dernier combat (1982, Poslední bitva – V), romantický kriminální snímek ze zákoutí
pařížského metra, kde nachází útočiště před pronásledovateli zloděj dokumentů, Subway
(1985, Podzemka; + herec – V), existenciální podobenství o rivalitě dvou mladých potápěčů
Magická hlubina (1988, Le grand bleu; + nám., spol. kam., herec), kriminální drama o
mladé narkomance, která místo trestu přijme možnost stát se tajnou agentkou, Brutální
Nikita (1990, Nikita) s Anne Parillaudovou a Tchékym Karyem, poetický dok. o
podmořském životě Atlantis (1991, Atlantis; + střih, spol. kam.), kriminální drama o vztahu
samotářského a mlčenlivého profesionálního zabijáka a malé osiřelé sousedky Leon (1994,
Leon) s Jeanem Renem a začínající Natalií Portmanovou, sci-fi o bývalém vesmírném
pilotovi a později newyorském taxikáři, který zachraňuje svět budoucnosti před
kosmickým zlem ve společnosti krásné mimozemské bytosti, Pátý element (1997, The Fifth
Element/Le cinquième élément; + nám.) s Brucem Willisem a Millou Jovovichovou,
výpravné historické drama Johanka z Arku (1999, Joan of Arc; spol. sc., režie) s Millou
Jovovichovou, milostný příběh s fantastickými a komediálními prvky o misi andělů ve
francouzské metropoli Angel-A (2005, Angel-A) s Rie Rasmussenovou, kombinovaný
rodinný snímek o příhodách desetiletého chlapce s malými obyvateli podzemní říše podle
vlastní knížky Arthur a Minimojové (2006, Arthur et les Minimoys; + spol. nám.), další
dobrodružství malého chlapce Arthur a Maltazardova pomsta (2009, Arthur et la
vengeance de Maltazard; + spol. nám.), fantastický dobrodružný snímek, inspirovaný
komiksovou sérií Jacquesa Tardiho, o neohrožené a ironické reportérce, která za každou
cenu potřebuje získat ostatky osobního lékaře faraona Ramsese II., Tajemství mumie
(2010, Les aventures extraordinaire d’Adèle Blanc-Sec), poslední díl volné trilogie Arthur a
souboj dvou světů (2010, Arthur 3: La guerre des deux mondes; + spol. nám.), životopisné
drama barmské političky a laureátky Nobelovy ceny za mír Aung San Suu Kyi, bojující za
demokracii své země, The Lady (2011, Dáma; režie), gangsterská komedie o americké
mafiánské rodině, která se před pomstou ukrývá ve francouzském městečku, Mafiánovi
(2013, Malavita; spol. sc., režie) s Robertem De Nirem a Michelle Pfeifferovou, akční sci-fi
thriller o naivní dívce, jíž náhodně rozpuštěná droga v těle vyvolá radikální zvýšení
kapacity jejího mozku, Lucy (2014, Lucy; sc., režie, herec) se Scarlett Johanssonovou;
(produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak) kr. f. Ne quittez pas (1984, Neodcházejte; r.
Sophie Schmitová; herec), Kamikadze (1986; r. Didier Grousset; + spol. sc. – V), kr. f. Jeu de
vilains (1988, Hra darebáků; r. Bruno Boucher), Chladný měsíc (1991, Lune froide; r. Patrick
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Bouchitey), kr. f. Arrête ton cinéma (1992, Zastavte svůj film; r. Jan Rouiller), L’enfant lion
(1993, Lvíče; r. Patrick Grandperret), Nil by Mouth (1997, Pouze vnitrožilně; r. Gary
Oldman), Taxi (1998, Taxi; r. Gérard Pirès; + sc.), Cour interdite (1999, Zakázaný dvůr; r.
Djamel Ouahab), Taxi, taxi (2000, Taxi 2; r. Gérard Krawczyk; + sc., herec), The Dancer
(2000, Tanečnice; r. Frédéric Garson; + nám.), Exit (2000; r. Olivier Megaton), Yamakasi: Les
samouraïs des temps modernes (2001, Yamakasi; r. Ariel Zeitoun; + spol. sc. – V), 15 août
(2001; Tři muži v Bretani; r. Patrick Alessandrin – TV), Polibek draka (2001, Le baiser mortel
de dragon; r. Chris Nahon; + spol. sc.), Wasabi (2001, Wasabi; r. Gérard Krawczyk; + sc.),
Kurýr (2002, The Transporter; r. Cory Yuen, Louis Leterrier; + spol. sc.), Blanche – Královna
zbojníků (2002, Blanche; r. Bernie Bonvoisin), La turbulence des fluides (2002, Víření fluida;
r. Manon Briandová – TV), Les côtelettes (2003, Kotlety; r. Bertrand Blier), Tristan (2003,
Tristan: Romantický vrah; r. Philippe Harel – TV), Cheeky (2003, Nestoudník; r. David
Thewlis – TV), Taxi 2003 (2003, Taxi 3; r. Gérard Krawczyk; + sc.), Fanfán Tulipán (2003,
Fanfan la Tulipe; r. Gérard Krawczyk; + spol. sc.), Na plný plyn (2003, Michel Vaillant; r.
Louis-Pascal Couvelaire; spol. sc.), Purpurové řeky 2: Andělé Apokalypsy (2003, Les rivières
pourpres 2 – Les anges de l’apocalypse; r. Olivier Dahan; + sc.), anim. f. Zéro un (2003, Nula
jedna; r. Jeanne Birasová, Christophe Campos, Leanna Creelová, Jean-Jacques Dumonceau,
Gilles Lellouche, Stéphane Levallois, Niko Meulemans, Mark Palansky, Aristomenis Tsirbas,
César Vayssié), Banlieue 13 (2004; 13. okrsek; r. Pierre Morel; + spol. sc. – V), Utržený ze
řetězu (2004, Danny the Dog/Unleashed; r. Louis Leterrier; + sc.), Ze film (2005; r. Guy
Jacques), Le souffleur (2005, Nápověda; r. Guillaume Pixie), Kurýr 2 (2005, The Transporter
2; r. Louis Leterrier; + spol. nám., spol. sc.), Imposture (2005, Podvod; r. Patrick Bouchitey),
Colour Me Kubrick (2005, Udělej mi Kubricka; r. Brian Cook – TV), The Three Burials of
Melquiades Estrada (2005, Tři pohřby; r. Tommy Lee Jones – V), Revolver (2005; r. Guy
Ritchie; + nám. – V), Sexy Pistols (2006, Bandidas; r. Joachim Roenning, Espen Sandberg; +
nám., spol. sc.), Nikomu to neříkej (2006, Ne le dis à personne; r. Guillaume Canet), Si
j'étais toi (2006, Převtělená; r. Vincent Perez – V), Love and Other Disasters (2006, Láska a
jiné pohromy; r. Alek Keshishian – V), Quand j’étais chanteur (2006, Píseň pro tebe; r.
Xavier Giannoli – V), Confession (TV-2006, Zpověď; r. Christian Bartrow), Michou d’Auber
(2006, Blonďáček; r. Thomas Gilou – V), Un château en Espagne (2007, Zámek ve
Španělsku; r. Isabelle Dovalová), L’invité (2007, Host na večeři; r. Laurent Bouhnik), Taxi 4
(2007, Taxi 4; r. Gérard Krawczyk; + sc.), Hranice smrti (2007, Frontière/s/; r. Xavier Gens),
96 hodin (2007, Taken; r. Pierre Morel; + spol. sc.), Kurýr 3 (2008, Transporter 3; r. Olivier
Mégaton; + spol. nám., spol. sc.), Banlieue 13: Ultimatum (2008, Okrsek 13: Ultimátum; r.
Patrick Alessandrin; + sc. – V), Staten Island (2008, Malý New York; r. James DeMonaco –
V), Le missionnaire (2009, Misionář; r. Roger Delattre), dok. f. Home (2009, Home; r. Yann
Arthus-Bertrand), À l’origine (2009, Na počátku; r. Xavier Giannoli), I Love You Phillip
Morris (2009, I Love You Phillip Morris; r. Glenn Ficarra, John Requa), Bez soucitu (2009,
From Paris with Love; r. Pierre Morel; nám., herec), Coursier (2009, Kurýr express; r. Hervé
Renoh – V), 22 výstřelů (2010, L'immortel; r. Richard Berry), Halal police d’État (2010,
Halal, státní policie; r. Rachid Dhibou), Colombiana (2011, Colombiana; r. Olivier Mégaton;
+ spol. sc.), La source des femmes (2011, Pramen ženy; r. Radu Mihaileanu), Útěk z MS-1
(2011, Lockout; r. Stephen St. Leger, James Mather; + nám., spol. sc.), À l’aveugle (2011, Po
slepu; r. Xavier Palud; + nám.), anim. f. Un monstre à Paris (2011, Příšera v Paříži; r. Bibo
Bergeron), La planque (2011, Úkryt; r. Akin Isker), 96 hodin: Odplata (2012, Taken 2; r.
Olivier Mégaton; + spol. sc.), Intersections/Collision (2012, Křižovatka; r. David Marconi),
Un prince (presque) charmant (2013, Téměř roztomilý princ; r. Philippe Lellouche; + sc.),
Doupě (2013, Brick Mansions; r. Camille Dellamare; spol. sc.), 3 Days to Kill (2014, 3 dny na
zabití; r. McG; + nám., spol. sc.), The Homesman (2014; r. Tommy Lee Jones).
-fik-
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MÁ VLAST
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 2-D, DVD-K, Dolby SRD, dlouhý – 87 min.
Původní název: Né quelque part. Země původu: Francie, Maroko. Výrobce: Quad Films / Kiss
Films / Agora Films. Koprodukce: France 3 Cinéma / Mars films / Jouror Production. Rok
výroby: 2013. Premiéra: 20.2.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: francouzsky, arabsky.
České titulky. – Návrat ke kořenům bývá bolestivý.
AUTOŘI: Scénář: Mohamed Hamidi, Alain-Michel Blanc. Režie: Mohamed Hamidi. Kamera:
Alex Lamarque. Hudba: Armand Amar. Různé skladby a písně. Výprava: Arnaud Roth.
Kostýmy: Hadjira ben Rahouová. Střih: Marion Monnierová. Zvuk: Pierre Excoffier, Olivier
Varenne. Vizuální efekty: (supervize) Seif Boutella. Koordinátor kaskadérů: Cedric Proust.
Producenti: Nicolas Duval Adassovsky, Jamel Debbouze, Laurent Zeitoun, Yann Zeitoun.
Koproducenti: Bénédicte Bellocqoová, Souad Lamriki. České titulky: Kateřina Vinšová
(Linguafilm).
HERCI: Tawfik Jallab (Farid Hadží)), Jamel Debbouze (Faridův bratranec Farid), Fatsah
Bouyahmed (Fatah), Abdelkader Secteur (Secteur), Malik Bentalha (Kikim), Fehd Benchemsi
(Nordine), Julie De Bonaová (Audrey), Zined Obeidová (Samira).
Šestadvacetiletý Farid žije s rodiči v Paříži, studuje práva a má francouzskou přítelkyni,
kterou se bojí představit matce. Nečekaně se musí vydat do Alžírska, aby se pokusil zabránit
zbourání jejich někdejšího domu. Jeho pobyt v zemi předků se prodlouží, když mu vykutálený
jmenovec, bratranec Farid, zmizí s doklady do vytoužené Francie. Pařížanovi se podaří místní
stmelit a zabránit prodeji pozemků. Pokusí se pak vrátit se do Francie ilegálně a zažije i pobyt
v detenčním centru... - Naivní, předvídatelný snímek nemá daleko k amatérskému filmu, ale
snaží se upřímně zachytit problémy spjaté s koloniální minulostí, s vykořeněním a se střetem
současnosti a tradic. - První verzi příběhu napsal Hamidi už v roce 2005, kdy podobně jako
hrdina příběhu odcestoval z rodinných důvodů do Alžírska. K natáčení se však odhodlal až na
popud herce Jamela Debbouze, který film i spoluprodukoval.
-katMOHAMED HAMIDI (nar. 14.11.1972, Bondy, Seine-Saint-Denis) přes deset let učil
obchodní management v Bobigny, na předměstí Paříže. Přednášel také o nových médiích
na Science Po Paris. Je předsedou a jedním ze zakladatelů internetového média Bondy
Blog, kde v letech 2006 a 2007 působil také jako editor. Pomáhal založit a nyní předsedá
organizaci Alter-Egaux Association, která nabízí mladým lidem ze sociálně slabšího
prostředí poradenství o možnostech vzdělávání a o profesních nabídkách. Podílel se jako
režisér a scenárista na rozličných mediálních, rozhlasových, televizních a jevištních
projektech; např. show Jamela Debbouze, Malika Bentalha a Abdelkadera Secteura. Tyto
herce, pocházející stejně jako on ze zemí Maghrebu, obsadil také do svého autobiograficky
laděného celovečerního debutu Má vlast (2013) o mladém Alžířanovi, který celý život
prožil ve Francii, ale musí se vrátit do země předků kvůli záchraně rodinného domu před
demolicí. Podílel se i na scénáři snímku La marche (2013, Pochod; r. Nabil Ben Yadir).
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MAGICKÉ STŘÍBRO – HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU
barevný, dobrodružný, pohádka, rodinný, přístupný, 1:1,85, 2-D, 3-D, DVD-K, Dolby SRD,
dlouhý – 84 min.
Původní název: Blåfjell 2 – Jakten på det magiske horn. Země původu: Norsko. Výrobce:
Storm Rosenberg. Rok výroby: 2011. Premiéra: 13.11.2014. Monopol: Film Europe.
Mluveno: česky (dabováno). – I skřítkové mohou zažít velká dobrodružství.
AUTOŘI: Námět: Gudny Ingebjørg Hagenová. Scénář: Thomas Moldestad, Gudny Ingebjørg
Hagenová. Režie: Arne Lindtner Naess. Kamera: Kjell Vassdal. Hudba: Magnus Beite. Různé
skladby a písně. Výprava: neuvedena. Kostýmy: Sofie Rage Larsenová. Střih: Wilbecke
Rønsethová. Zvuk: (design) Bent Erik Holm. Vizuální efekty: (supervize) Lars Erik Hansen,
Oystein Larsen. Zvláštní efekty: Kai Kolstad Rødseth. Producenti: Lasse Greve Alsos, Jørgen
Storm Rosenberg. Koproducenti: Rebeka Garridoová, Lars L. Marøy, Michael Reuter. České
dialogy: Pavlína Vojtová. Režie české verze: Alice Hurychová (LS Productions dabing).
HERCI: Ane Viola Andreassen Sembová (Modrá růže – Adéla Nováková), Johan Tinus Austad
Lindgren (Dreng – Jiří Köhler),
Toralv Maurstadt (mechový trol – Vladimír Kudla), Per Christian Ellefsen (učitel – Pavel
Šrom), Elsa Lystadová (Gamlemor – Radka Malá), Robert Skjaerstad (Poletucha - Tomáš
Borůvka), Geir Morstadt (uhlobaron – Dušan Kollár), Stig Werner Moe (Mons – Libor Terš),
Simon Andersen (Pilten – Luboš Ondráček), Knut Walle (Nissefar – Bohuslav Kalva), Hilde
Lyrånová (Nissemor); (hlas) Torkil Hoeg (vypravěč – Zdeněk Maryška).
Norská pohádka Arneho Lindtnera Naesse Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu je
volným pokračováním úspěšného snímku Julenatt i Blåfjell (2009, Magické stříbro; r. Katarina
Launingová, Roar Uthaug), uvedeného u nás na zlínském festivalu. – Sotva se královna
modrých skřítků Modrá růže a ostatní skřítci, kteří nosí modré čepičky, probudili z
podzimního spánku, zjistili od krále červených skřítků Drenga, že hospodářství v údolí
ohrožuje velký ledovec. Lidé se rozhodli odjet a skřítkové teď nemají komu ujídat. Modrá
růže se od svého učitele dozví, že kouzelný stříbrný roh, který dokáže měnit počasí, je ukryt v
Šedé hoře, protože naposled způsobil víc škody než užitku. Když se na něj zatroubí třikrát,
vyvolá smrtonosný mráz a bouři anebo naopak oblevu. Záleží na tom, je-li obrácený nahoru
či dolů. Modrá růže se přesto s Drengem pro roh vydá. Zjistí, že se ho zmocnil tlustý
uhlobaron. Vyhnal z hory mechové troly a používá jej k vyvolání větší zimy, protože pak lidé
kupují víc uhlí, které se tady těží. Modrá růže a Dreng se s pomocí mechového trola rohu
zmocní a vyženou uhlobarona, jeho dva poskoky i horníky. Ledovec po dvojím zatroubení
roztaje, lidé se vrátí, skřítkové zas mají komu ujídat a mohou se těšit na Vánoce. -kat-
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MAMI!
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:1, (některé scény) 1:1,85, 2-D, DVD-K, Dolby
Digital, dlouhý – 139 min.
Původní název: Mommy. Země původu: Kanada. Výrobce Metafilms / Sons of Manual. Rok
výroby: 2014. Premiéra: 30.10.2014. Monopol: Artcam. Mluveno: francouzsky, anglicky
(české titulky). – Nejvyzrálejší a nejemocionálnější film od režiséra Imaginárních lásek Xaviera
Dolana.
AUTOŘI: Scénář: Xavier Dolan. Režie: Xavier Dolan. Kamera: André Turpin. Hudba: Noia.
Různé skladby a písně. Výprava: Colombe Rabyová. Kostýmy: Xavier Dolan, François
Barbeau. Střih: Xavier Dolan. Zvuk: (design) Sylvain Brassard; François Grenon. Vizuální
efekty: (supervize) Jean-François Jazie Ferland; Alchimie 24. Producenti: Nancy Grantová,
Xavier Dolan. České titulky: Jacques Joseph (Filmprint Digital).
HERCI: Anne Dorvalová (Diane Die Desprésová), Suzanne Clémentová (Kyla), Antoine Olivier
Pilon (Steve Despres), Patrick Huard (Paul), Alexandre Goyette (Patrick), Michèle Lituacová
(ředitelka diagnostického centra), Viviane Pascalová (Marthe), Natalie Hamel-Royová
(Nataša).
CENY: MFF v Cannes 2014: Cena poroty ex aequo. Camerimage 2014, Bydhošť: Bronzová
žába (André Turpin). César: nejlepší zahraniční film. MFF Cinematik 2015, Piešťany: Cena
diváků. – Cena ISA: (nominace) nejlepší zahraniční film.
Autorský snímek oceňovaného scenáristy a režiséra Xaviera Dolana Mami! se odehrává v
Québecu v roce 2015 v době, kdy platí fiktivní kontroverzní zákon S-14, stanovující, že v
případě finanční nouze nebo fyzického či psychologického ohrožení může rodič odpovědný
za dítě s těžkými poruchami chování využít právo svěřit je libovolné veřejné nemocnici.
Pohlednou, vyzývavě oblečenou a vulgárně se vyjadřující čtyřicátnici Dianu Die Desprésovou
na tento zákon upozorní ředitelka uzavřeného diagnostického ústavu. Dianin šestnáctiletý
syn Steve totiž musí okamžitě ústav opustit; založil v jídelně požár a způsobil chovanci
Kevinovi těžké popáleniny. Žena, jejíž manžel před třemi lety zemřel, je však rozhodnuta vzít
si i přes finanční potíže nezvladatelného syna k sobě do domku na předměstí. Její nová
sousedka, učitelka Kyla, je ho ochotná doučovat. Soužití s provokativně vzdorovitým
šestnáctiletým adolescentem s diagnózou ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti) je
přes vzájemnou lásku i dobrou vůli syna i matky náročné a bouřlivé; jednou Steve málem
Dianu uškrtí. Kevinovi rodiče požadují za popáleného syna vysoké odškodnění a Diane
požádá o pomoc souseda Paula, který je soudcem a který jí nadbíhá. Společná večeře a
karaoke skončí kvůli Steveovu záchvatu vzteku, následné rvačce a Dianině prostořekosti
fiaskem. - Mladík se obává, že ho matka přestane mít ráda; ona prý pro něho bude vždy
prioritou. Žena však ví, že syna nikdy nepřestane milovat. Diane vyrazí autem s Kylou a
Stevem na výlet. Představuje si Steveovu šťastnou budoucnost (kdyby byl ovšem zdravý).
Všichni tři si užijí piknik, cesta však skončí u nemocnice; rezignovaná Diane se rozhodla využít
zákon S-14. - Kyla se po čase přijde se sousedkou rozloučit; stěhuje se s manželem do
Toronta. - Steve, který právě nechal matce láskyplný vzkaz na mobilu, se v nemocnici vytrhne
ošetřovateli a rozběhne se ke dveřím... – Snímek je podle autora příběhem o odvaze, lásce a
přátelství a o tom, že milovat někoho neznamená, že ho můžeme zachránit. Poněkud
zarážející je drsný slovník, který je matce a synovi vlastní, a vulgární výrazy, jimiž se s
ozbrojující upřímností častují. Leitmotivem snímku je CD Die & Steve Mix 4ever, vytvořené
Dianiným zesnulým manželem. – Použitý neobvyklý čtvercový obrazový formát 1:1 (kromě
několika záběrů ve formátu 1:1,85) podle režiséra unikátně vyjadřuje emoce a upřímnost
sdělení. –kat-
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XAVIER DOLAN (vl. jm. Xavier Dolan-Tadros, nar. 20.3.1989, Montreal) je synem herce a
zpěváka egyptského původu Manuela Tadrose a kanadské učitelky. Od pěti let účinkoval v
reklamních spotech a jako dětský herec se uplatnil ve filmech i v TV seriálech, např.
Omerta, la loi du silence (Omerta – TV), L’or (Zlato) a Ayoye. Odešel z univerzity, aby se
mohl věnovat filmařině. Okamžitě vzbudil pozornost částečně autobiografickým dramatem
Zabil jsem svou matku, jež bylo oceněno v sekci Čtrnáctideník režisérů na MFF v Cannes,
uvedeno na mnoha dalších festivalech a doma získalo mj. výroční frankofonní ceny Jutra za
nejlepší scénář a film. I jeho další snímky obdržely řadu ocenění, z nichž připomínáme tři
nominace na Césara v kategorii zahraničních filmů (Zabil jsem svou matku, Imaginární
lásky, Laurence Anyways), nominace na kanadskou výroční cenu Genie za nejlepší film a
režii (Imaginární lásky), Queer palmu na MFF v Cannes (Laurence Anyways), Cenu FIPRESCI
na MFF v Benátkách (Tom na farmě) a Cenu poroty ex aequo na MFF v Cannes (Mami!). V
celém jeho výrazně autorském díle hraje důležitou úlohu tvůrcova přiznaná
homosexualita. Režíroval také kontroverzní videoklip College Boy s francouzskou rockovou
skupinou Indochine. – Filmografie: (neúplná; herec) Miséricorde (TV-1994, Milosrdenství;
r. Jean Beaudin), J’en suis! (1997; r. Claude Fournier), La forteresse suspendue (2001, Tajná
pevnost; r. Roger Cantin – TV), Martyrs (2008, Mučedníci; r. Pascal Laugier – V), Suzie
(2009; r. Micheline Lanctôtová), Good Neighbours (2010, Dobří sousedé; r. Jacob Tierney),
Miraculum (2014; r. Daniel Grou), Elephant Song (2014, Sloní píseň; r. Charles Binamé);
(režie, není-li uvedeno jinak) příběh rozporuplného vztahu homosexuálního mladíka a jeho
matky J’ai tué ma mère (2009, Zabil jsem svou matku; + sc., spol. kostýmy, prod., herec –
TV), v němž sám vytvořil hlavní roli, portrét milostného trojúhelníku Imaginární lásky
(2010, Les amours imaginaires; + sc., výprava, kostýmy, střih, spol. prod., herec), v němž
hrál homosexuálního mladíka, který se zamiluje do stejného kluka jako jeho nejlepší
přítelkyně, působivé drama Laurence Anyways (2012; + sc., spol. kostýmy, střih, herec) s
Melvilem Poupaudem v úloze učitele, který se chce stát ženou, psychologické drama podle
divadelní hry Michela Marca Boucharda Tom à la ferme (2013, Tom na farmě; + spol. sc.,
kostýmy, střih, spol. prod., herec – TV), v němž ztělesnil titulní postavu muže, jenž přijíždí
jako nevítaný vetřelec na pohřeb svého milence, příběh obtížného soužití nezvladatelného
mladíka se syndromem ADHD a jeho matky Mami! (2014, Mommy; + sc., spol. kostýmy,
střih, spol. prod.). -mim-
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MAPY KE HVĚZDÁM
barevný, psychologický, tragikomedie, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital, dlouhý –
112 min.
Původní název: Maps to the Stars. Země původu: Kanada, SRN. Výrobce: Starmaps
Productions / Integral Film. S účastí Téléfilm Canada. Ve spolupráci s VIP Cinema / Axone
Invest / The Harold Greenberg Fund / The Movie Network / Movie Central. S účastí Canal
Plus / OCS / The Canadian Film or Video Production Tax Credit. / Ontario Media
Development Corporation. Pro Entertainment One. Ve spolupráci s Prospero Pictures / SBS
Productions. Rok výroby: 2014. Premiéra: 30.10.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno:
anglicky (české titulky).
AUTOŘI: Scénář: Bruce Wagner. Režie: David Cronenberg. Kamera: Peter Suschitzky. Hudba:
Howard Shore. Různé skladby a písně. Výprava: Carol Spierová. Kostýmy: Denise
Cronenbergová. Střih: Ronald Sanders. Zvuk: Nicolas Cantin. Masky a účesy: Stéphan
Dupuis. Vizuální efekty: (supervize) Jon Campfens; Switch VFX. Zvláštní efekty: (koordinátor)
Warren Appleby. Koordinátor kaskadérů: Jamie Jones. Výkonní producenti: Renee Tabová,
Benedict Carver. Producenti: Michel Merkt, Martin Katz, Saïd Ben Saïd. Koproducenti: Alfred
Hurmer, Walter Gasparovic. České titulky: Jiří Šteffl; báseň Paula Éluarda v překladu Adolfa
Kroupy (Filmprint Digital).
HERCI: Julianne Mooreová (Havana Segrandová), Mia Wasikowská (Agatha Weissová), Olivia
Williamsová (Cristina Weissová), Evan Bird (Benjie Weiss), Sarah Gadonová (Clarice
Taggartová), Niamh Wilsonová (Sam), Dawn Greenhalghová (Genie), John Cusack (dr.
Stafford Weiss), Robert Pattinson (Jerome Fontana), Kiara Glascoová (Cammy), Carrie
Fisherová (Carrie), Bruce Wagner (Benjieho řidič).
CENA: MFF v Cannes 2014: nejlepší herečka (Julianne Mooreová). Katalánský MFF v Sitges
2014: nejlepší herečka (Julianne Mooreová). - Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší herečka ve
vedlejší roli (Julianne Mooreová).
Oceňovaný kanadský režisér David Cronenberg se scenáristou Brucem Wagnerem spojují v
tragikomickém příběhu ze současného Hollywoodu Mapy ke hvězdám kritický pohled na „lidi
od filmu“ s prvky řecké tragédie se složitými rodinnými vztahy. – Popálená osmnáctiletá
Agatha Weissová se po sedmi letech v léčebně vrací do Hollywoodu. Zajímá se o mapu s
domy hvězd. První cesta pronajatou limuzínou s řidičem Jeromem vede na místo, kde stál
dům jejích rodičů a kde vyrůstala ona a její bratr, dětská seriálová hvězda Benjie. Vila však
shořela a pozemek je prázdný. - Stárnoucí sebestředná herečka Havana Segrandová touží
hrát v remaku filmu, v němž se v šedesátých letech proslavila její zesnulá matka Clarice. Ta se
jí coby mladá žena nečekaně zjevuje, trápí ji a terorizuje ji. Havana i z tohoto důvodu dochází
k Agathinu otci, módnímu terapeutovi hollywoodských hvězd Staffordu Weissovi. Jeho žena
Cristina zatím pečuje o hereckou kariéru jejich třináctiletého syna Benjieho. Zpovykaný,
inteligentní adolescent má už za sebou odvykací kúru, manýry rozmazlené herecké star a
problém: zjevuje se mu jeho nedávno zemřelá fanynka Cammy. V jednom ze svých záchvatů
se neúspěšně pokusí uškrtit mladičkého spoluherce, na něhož žárlí. Agatha se stane
Havaninou osobní asistentkou a naváže erotický vztah s Jeromem, toužícím stát se
scenáristou. Do Hollywoodu se vrátila požádat rodiče o odpuštění; před lety založila v jejich
bývalé vile požár a pokusila se sebe a Benjieho „osvobodit“. Náhodou zjistila, že jejich rodiče
jsou sourozenci, a touží po incestním vztahu s bratrem. Když vidí, jak se Havana záměrně
pomilovala s Jeromem, zahodí prášky, herečku utluče a vydá se domů. Po konfliktu s rodiči
vyhledá Benjiho. Cristina později před manželovýma očima uhoří v bazénu, Stafford zemře
na předávkování a oba sourozenci spáchají sebevraždu... - Leitmotivem je báseň Paula
Éluarda Svoboda, jež je často deklamovanou mantrou obou sourozenců. – David Cronenberg
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podává satirický, nelítostný obraz pokřivených mezilidských vztahů a charakterů v továrně na
sny; mezi protagonisty není nikdo sympatický, snad jen Jerome. I on však postupně ztrácí
odstup a podléhá všudypřítomné touze po slávě. Cynickému příběhu ubírá přesvědčivost
těžko uvěřitelná zápletka s incestem.
–katDAVID CRONENBERG (vl. jm. David Paul Cronenberg, nar. 15.3.1943, Toronto, Ontario,
Kanada) pochází z umělecky založené židovské rodiny, jejíž předkové přišli z Litvy.
Navštěvoval Torontskou univerzitu, kde se nejdřív věnoval biochemii, ale později přešel na
studium anglické literatury. Už tehdy se zajímal o film a natočil dva 16mm experimentální
snímky. Po vzoru newyorské podzemní scény založil s Iainem Ewingem, Bobem
Fothergillem a Ivanem Reitmanem filmové sdružení Toronto Film Co-op. S minimálními
prostředky režíroval celovečerní filmy Stereo a Zločiny budoucnosti, v nichž poprvé uplatnil
svou zálibu ve sci-fi hororech, která až na výjimky prostupuje celou jeho tvorbou. Na
začátku 70. let pracoval v kanadské televizi, kde nejdřív natáčel tzv. fillers (krátké
přestávkové výplně na různá témata) a podílel se na pořadech Programme X, Peep Show a
Teleplay. Vrátil se ke svým oblíbeným hororům, jež postupně zbavoval prvoplánového
nánosu šokujících obrazů ve prospěch psychologické propracovanosti postav i příběhu a
jimiž získal pověst kultovního tvůrce. Kromě řady nominací dostal za své snímky osmkrát
kanadskou výroční cenu Genie, pětkrát za režii (Videodrom, Příliš dokonalá podoba, Nahý
oběd, Crash, Pavouk), dvakrát za scénář (Příliš dokonalá podoba, Crash) a jednou za
nejlepší film (Příliš dokonalá podoba). Na evropských festivalech sbíral ocenění za Mrtvou
zónu (Cena kritiky na MFF v Avoriazu), za Příliš dokonalou podobu (Velká cena na MFF v
Avoriazu), za Crash (Zvláštní cena poroty na MFF v Cannes), za eXistenZ (Stříbrný medvěd
za umělecký přínos na MFF v Berlíně) a za Pavouka (Cena za režii na MFF v Sitges). V
amerických odborných kruzích slavil největší úspěchy s Příliš dokonalou podobou (Cena
LAFCA za režii), s Nahým obědem (Ceny NSFC za scénář a režii, Cena NYFCC za scénář) a s
Dějinami násilí (Cena NSFC za režii). Po několika odmítnutých projektech (mj. Flashdance,
Policajt v Beverly Hills či Top Gun) natočil v Hollywoodu úspěšný horor Moucha, ale od té
doby dává přednost tvůrčí nezávislosti. Na přelomu 80. a 90. let režíroval reklamní spoty
(Ontario Hydro, Cadbury Caramilk, Nike) a epizody TV seriálů Friday the 13th (Pátek
třináctého) a Scales of Justice (Váhy spravedlnosti). Také začal vystupovat jako herec ve
filmech svých kolegů či v TV seriálech, např. Alias (uveden v TV) a Happy Town (Šťastné
město). Za své dílo byl mj. vyznamenán na Flanderském MFF v Ghentu (2002), na FF ve
Stockholmu (2005), americkou Národní filmovou radou (Cena Billyho Wildera 2005),
francouzským Řádem Čestné legie (2009) a Řádem Kanady (2014). Na podzim 2014 vydal
svůj první román Consumed (Stráveno), napsaný ve stylu jeho hororové filmové tvorby.
Starší sestra, kostymérka Denise Cronenbergová, patří do okruhu jeho častých
spolupracovníků stejně jako výtvarnice Carol Spierová, kameraman Peter Suschitzky a
skladatel Howard Shore. Jeho první manželkou byla zvukařka Margaret Hindsonová (197077); jejich dcera Cassandra se vypracovala z asistentky režie na experimentální filmařku. V
roce 1979 si vzal dokumentaristku Carolyn Zeifmanovou, s níž vychoval dvě děti; Caitlin se
prosadila jako fotografka a Brandon se vydal v otcových šlépějích autorským hororem
Antiviral (2012). – Filmografie: (krátké filmy; scénář, režie, kamera, střih, není-li uvedeno
jinak): Transfer (1966; + prod.) o psychiatrovi pronásledovaném svým pacientem, From the
Drain (1967, Z výlevky) o dvou válečných veteránech, kteří jsou při rozhovoru v prázdné
vaně napadeni podivnou rostlinou; Jim Ritchie Sculptor (TV-1971, Sochař Jim Ritchie; +
prod.), Letter from Michelangelo (TV-1971, Dopis od Michelangela; + prod.), Tourettes (TV1971; + prod.), Don Valley (TV-1972; + prod.), Fort York (TV-1972; + prod.), Lakeshore (TV1973, U jezera; + prod.), Winter Garden (TV-1972, Zimní zahrada; + prod.), Scarborough
Bluffs (TV-1972, Útesy ve Scarborough; + prod.), In the Dirt (TV-1972, V hlíně; + prod.);
(celovečerní filmy; režie, není-li uvedeno jinak) debut o skupině mladých lidí, podrobených
pokusům s telepatií, Stereo (1969; + sc., kam., střih, prod., herec), další sci-fi o bizarní
genetické katastrofě Crimes of the Future (1970, Zločiny budoucnosti; + sc., kam., střih,
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prod., herec), horor o vědci, který vyvine parazita, měnícího napadené lidi v sexuální
maniaky, Shivers (1975, Mrazení; + sc., herec), drama ženy, žijící z krve svých milenců,
Rabid (1976, Zuřivá; + sc.) s Marilyn Chambersovou, akční snímek z prostředí
automobilových závodů Fast Company (1978, Rychlá společnost; + spol. sc.), horor o
matce, která z potlačovaného vzteku rodí zrůdné vraždící potomky, The Brood (1979,
Mláďata; + sc.) se Samanthou Eggarovou, úspěšný sci-fi thriller o lidech, kteří se dokážou
napojit na nervový systém druhých, Scanners (1980; + sc. – V), jenž vedl k natočení dvou
pokračování, příběh muže, který se dostává do vlivu halucinogenního televizního vysílání,
Videodrome (1982, Videodrom; + sc., herec – TV) s Jamesem Woodsem, adaptace románu
Stephena Kinga o učiteli, jenž po autonehodě získá schopnost číst lidské osudy, The Dead
Zone (1983, Mrtvá zóna – V) s Christopherem Walkenem, remake klasického hororu podle
povídky George Langelaana Moucha (1986, The Fly; + spol. sc., herec) s Jeffem
Goldblumem, mistrovský psychothriller o morální a fyzické dezintegraci dvojčatgynekologů Dead Ringers (1988, Příliš dokonalá podoba; + spol. sc., spol. prod., herec – V) s
vynikajícím výkonem Jeremyho Ironse v ústřední dvojroli, volný přepis románu Williama S.
Burroughse Naked Lunch (1991, Nahý oběd; + sc. – TV) s Peterem Wellerem, milostné
drama podle hry Davida Henryho Hwanga M. Butterfly (1993 – V) s Jeremym Ironsem a
Johnem Lonem, erotický thriller podle románu J.G. Ballarda Crash (1996, Crash; + sc.,
prod., hlas) s Jamesem Spaderem, sci-fi o návrhářce virtuálních her, polapené uvnitř
jednoho ze svých výtvorů, eXistenZ (1999; + sc., spol. prod. – V) s Jennifer Jason Leighovou,
kr. f. o skupině chlapců, kteří najdou starou kameru a rozhodnou se natočit film, Camera
(2000; + sc.), psychologické drama mentálně postiženého člověka Pavouk (2002, Spider; +
spol. prod.) s Ralphem Fiennesem, kriminální thriller o muži, skrývajícím svou násilnou
minulost, Dějiny násilí (2005, A History of Violence) s Viggem Mortensenem, tříminutový
segment At the Suicide of the Last Jew in the World in the Last Cinema in the World (U
sebevraždy posledního žida na světě v posledním kině na světě; + sc., herec) z kolektivního
filmu Chacun son cinéma (2007, Každému jeho film), drama z londýnského podsvětí
Východní přísliby (2007, Eastern Promises) s Viggem Mortensenem a Naomi Wattsovou,
drama o vzniku psychoanalýzy Nebezpečná metoda (2011, A Dangerous Method) s Viggem
Mortensenem a Michaelem Fassbenderem v úlohách Sigmunda Freuda a Carla Junga,
adaptace románu Dona DeLilla Cosmopolis (2012, Cosmopolis; + sc.) s Robertem
Pattinsonem, drama ze zákulisí Hollywoodu Mapy ke hvězdám (2014, Maps to the Stars) s
Julianne Mooreovou, Miou Wasikowskou a Johnem Cusackem, kr. f. o ženě, která chce
odstranit jedno ze svých ňader, The Nest (2014, Hnízdo; + sc.; hlas), natočený v jediném
záběru a uveřejněný na YouTube; (herec, není-li uvedeno jinak) Into the Night (1985, Do
noci; r. John Landis – TV), Nightbreed (1990, Plod noci; r. Clive Barker – V), kr. f. Blue (1992;
r. Don McKellar), Trial by Jury (1994, Porota; r. Heywood Gould – V), Henry & Verlin (1994;
r. Gary Ledbetter), Boozecan (1994, Noční putyka; r. Nicholas Campbell), Zemřít pro (1995,
To Die For; r. Gus Van Sant), Blood & Donuts (1995, Krev a koblihy; r. Holly Daleová),
Moonshine Highway (TV-1996, Cesta Měsíčního svitu; r. Andy Armstrong – TV), The
Stupids (1996, Blbouni; r. John Landis – TV), Smrtící léčba (1996, Extreme Measures; r.
Michael Apted), The Grace of God (1997, Milost boží; r. Gérald L’Ecuyer), Last Night (1998,
Poslední noc; r. Don McKellar – TV), I’m Losing You (1998, Ztrácím tě; r. Bruce Wagner;
spol. prod.), Resurrection (1999, Vraždy podle Jidáše; r. Russell Mulcahy – V), The Judge
(TV-2001, Soudce; r. Mick Garris – TV), Jason X (2001; r. James Isaac – V), Barney’s Version
(2010, Barneyho ženy; r. Richard J. Lewis – V), Rewind (TV-2013, Cesta zpátky; r. Jack
Bender).
-mim-
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MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY
barevný, kriminální thriller, psychologický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D,
Dolby Digital/Datasat, dlouhý – 114 min.
Původní název: A Walk Among the Tombstones. Země původu: USA. Výrobce: Jersey Films /
Double Feature Film. Pro Universal / Cross Creek Pictures. Ve spolupráci s Exclusive Media /
Endgame Entertainment. Rok výroby: 2013. Premiéra: 30.10.2014. Monopol: A-Company
Czech. Mluveno: anglicky, španělsky, rusky (české titulky). – Liam Neeson. Chce-li najít vraha,
musí překročit vlastní stín.
AUTOŘI: Námět: Lawrence Block – román A Walk Among the Tombstones (1992, česky
Procházka mezi náhrobními kameny v knize Třikrát Matthew Scudder, detektiv abstinent,
Knižní klub, Praha 1999). Scénář: Scott Frank. Režie: Scott Frank. Kamera: Mihai Malaimare
Jr. Hudba: Carlos Rafael Rivera. Hudební supervize: Mary Ramosová. Různé skladby a písně.
Výprava: David Brisbin. Kostýmy: Betsy Heimannová. Střih: Jill Savittová. Zvuk: Michael
Barosky. Vizuální efekty: (supervize) Luke DiTommaso; The Molecule. Zvláštní efekty:
(supervize) Jeff Brink. Koordinátor kaskadérů: Mark Vanselow. Výkonní producenti: Kerry
Orent, Lauren Seligová, Mark Mallouk, Richard Toussaint, Adi Shankar, Spencer Silna, Tracy
Krohn, Kate Baconová, Nigel Sinclair, Guy East, John Hyde. Producenti: Danny DeVito,
Michael Shamberg, Stacey Sherová, Tobin Armbrust, Brian Oliver. České titulky: Petr Zenkl
(utd.by.content).
HERCI: Liam Neeson (Matt Scudder), Dan Stevens (Kenny Kristo), Boyd Holbrook (Peter
Kristo), David Harbour (Ray), Adam David Thompson (Albert), Brian Astro Bradley (TJ), Ólafur
Darri Ólafsson (Jonas Loogan), Sebastian Roché (Jurij Landau), Mark Consuelos (Reuben
Quintana), Danielle Rose Russellová (Lucia).
Kriminální thriller Scotta Franka Mezi náhrobními kameny vznikl podle jednoho z příběhů
newyorského soukromého detektiva Matthewa (Matta) Scuddera, jehož stvořil známý
detektivkář Lawrence Block (nar. 1938). Vychází z realistických tradic filmu noir a více než na
adrenalinové akce spoléhá na psychologii postav a působivý popis prostředí. Zároveň se
ovšem nevyhne určitým žánrovým stereotypům. - V krátkém prologu z New Yorku 1991
Scudder jako opilecký policejní detektiv postřílí gangstery, kteří zabili barmana v jeho
oblíbeném baru. O osm let později pracuje Matt jako „soukromé očko“ bez licence. Je už osm
let „čistý“ a chodí na sezení Anonymních alkoholiků. Odešel od policie, protože při osudné
přestřelce v roce 1991 jedna odražená kulka zabila sedmiletou holčičku a on se s tím
nedokázal vyrovnat. Nyní jen velmi neochotně přijme zakázku od drogového dealera
Kennyho Krista, jemuž únosci zabili milovanou manželku Carrii, ačkoli jim zaplatil. Scudder
zjistí, že brutální vrahové se specializují na únosy příbuzných mužů, zapletených do
drogového byznysu. Při pátrání po nich dostane jejich komplice z jednoho dřívějšího únosu,
Jonase, který však spáchá sebevraždu skokem ze střechy. Je dvěma psychopatickým
zločincům Rayovi a Albertovi čím dál blíž, přičemž mu pomáhá mladistvý černošský
bezdomovec TJ. Nakonec Matt s únosci vyjednává o předání Lucie, unesené dcery ruského
drogového bosse Jurije Landaua, jež posléze proběhne na hřbitově. Při závěrečném
zúčtování Albert zabije zraněného komplice Raye i Kennyho, než jej Matt zlikviduje v souboji
muže proti muži. – Z Blockovy série detektivek s Mattem Scudderem byl natočen ještě
thriller 8 Million Ways to Die (1986, Osm milionů způsobů, jak zemřít; r. Hal Ashby), kde jej
představoval Jeff Bridges.
-tbkSCOTT FRANK (nar. 10.3.1960, Fort Walton Beach, Florida) je synem dopravního pilota a
vyrůstal v kalifornském Los Gatos. Vystudoval film na Kalifornské univerzitě v Santa
Barbaře (1982) a ve studiích pokračoval v Americkém filmovém institutu (AFI; 1984). Získal
místo scenáristy v Paramountu, ale pracoval i pro jiná studia. Vedle filmů se podílel také na
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TV seriálech The Wonder Years (Báječná léta – TV) a Fallen Angels (Padlí andělé – TV).
Zviditelnil se na počátku 90. let, kdy jeho scénář Znovu po smrti zfilmoval jako svůj první
hollywoodský projekt Kenneth Branagh a kdy jeho školní práci Človíček Tate režírovala za
kamerou debutující Jodie Fosterová. Velký ohlas mu přinesly dvě adaptace kriminálních
románů Elmorea Leonarda, Chyťte ho! (nominace na Zlatý glóbus) a zejména Zakázané
ovoce (Ceny NSFC a WGA, nominace na Oscara), jehož postavy byly později rozpracovány v
TV seriálu Karen Sisco (2003). Dalším prestižním dílem, na němž spolupracoval, byl sci-fi
thriller Minority Report (Cena Saturn). Jako anonymní úpravce se podílel na řadě známých
filmů (Zachraňte vojína Ryana, Past, Kruh, Úsvit mrtvých, Karlík a továrna na čokoládu), ale
jeho cílem byla režie. Debutoval působivým dramatem Komplic (Cena ISA za nejlepší první
film). Režíroval rovněž jednu epizodu z dramatického TV seriálu Shameless (Bezostyšní).
Jeho manželkou je sestra známého režiséra Phila Joanoua, módní návrhářka Jennifer
Joanouová, s níž má tři děti. – Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak)
komedie o detektivovi, který se vydává za středoškoláka, aby vyšetřil vraždu, Plain Clothes
(1987, Obyčejné šaty; r. Martha Coolidgeová; + spol. nám.), spletitý psychothriller, spojující
dva příběhy z různých časových rovin, Znovu po smrti (1991, Dead Again; r. Kenneth
Branagh), příběh mimořádně nadaného chlapce Little Man Tate (1991, Človíček Tate; r.
Jodie Fosterová – V), psychothriller o mladém páru, terorizovaném jejich nájemníkem, V
moci posedlosti (1993, Malice; r. Harold Becker), černá komedie z prostředí Hollywoodu
Chyťte ho! (1995, Get Shorty; r. Barry Sonnenfeld), kriminální drama podle románu Jamese
Lee Burkea Nebeští vězni (1995, Heaven’s Prisoners; r. Phil Joanou), komedie o
romantickém vztahu zločince a ženy zákona Zakázané ovoce (1998, Out of Sight; r. Steven
Soderbergh), kriminální drama o newyorském poustevníkovi, který pomáhá vyřešit vraždu,
The Caveman’s Valentine (2000, Šílenec; r. Kasi Lemmonsová; spol. prod.), adaptace sci-fi
povídky Philipa K. Dicka Minority Report (2002, Minority Report; r. Steven Spielberg; + II.
režie, herec), remake snímku z 60. let o pasažérech havarovaného letadla v poušti Flight of
the Phoenix (2004, Let Fénixe; r. John Moore – V), politický thriller Tlumočnice (2005, The
Interpreter; r. Sydney Pollack), smutná komedie o rodinných trampotách se psem podle
bestselleru Johna Grogana Marley a já (2008, Marley & Me; r. David Frankel), komiksový
snímek Wolverine (2013, The Wolverine; r. James Mangold); (scénář a režie, není-li
uvedeno jinak) thriller o mentálně postiženém mladíkovi, jehož chtějí zneužít bankovní
lupiči, The Lookout (2006, Komplic – TV) s pozoruhodným výkonem Josepha GordonLevitta, adaptace kriminálního románu Lawrence Blocka Mezi náhrobními kameny (2014, A
Walk Among the Tombstones) s Liamem Neesonem v úloze soukromého detektiva Matta
Scuddera, neprodaný pilot Hoke (TV-2014; + spol. prod.) s Paulem Giamattim v titulní roli
losangeleského kriminalisty. -mim-
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MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
barevný, komedie, adaptace, přístupný, 1:1,85, 2-D,
Dolby 5.1, dlouhý – 97 min.
Původní název: Les vacances du petit Nicolas. Země původu: Francie. Výrobce: Fidélité
Films. Koprodukce: Wild Bunch / M6 Films / Saint Sébastien Froissart. S účastí: Canal Plus /
OCS / M6 / W9. Rok výroby: 2014. Premiéra: 10.7.2014. Monopol: 35MM. Mluveno: česky
(dabováno).
AUTOŘI: Námět: René Goscinny, Jean-Jacques Sempé – kniha Mikulášovy prázdniny (1962,
česky naposled nakladatelství BB art, Praha 2011). Scénář: Laurent Tirard, Grégoire
Vigneron. Spolupráce na scénáři: Jaco Van Dormael. Režie: Laurent Tirard. Kamera: Denis
Rouden. Hudba: Eric Neveux. Různé skladby a písně. Výprava: Françoise Dupertuisová.
Kostýmy: Pierre-Jean Larroque. Střih: Valérie Deseineová. Zvuk: Eric Devulder. Koordinátor
kaskadérů: Patrick Caudelier. Výkonná producentka: Christine de Jekelová. Producenti:
Marc Missonnier, Olivier Delbosc. České dialogy: Ivan Kotmel. Režie českého znění: Martin
Těšitel (Studio Soundwave).
HERCI: Valérie Lemercierová (Mikulášova maminka – Petra Hanžlíková), Kad Merad
(Mikulášův tatínek – Pavel Šrom), Dominique Lavanantová (babička – Hana Talpová), Mathéo
Boisselier (Mikuláš – David Štěpán), François-Xavier Demaison (Polívka – Libor Terš), Bouli
Lanners (pan Bernique – Tomáš Juřička), Luca Zingaretti (producent Massimo – Jiří Schwartz),
Judith Henryová (paní Berniqueová – Regina Řandová), Francis Perrin (ředitel školy – Karel
Richter), Daniel Prévost (pan Myšbunil – Karel Richter), Bruno Lochet (pan Leguano –
Jaroslav Horák), Fabienne Galulaová (paní Leguanoová – Radka Stupková), Chann Aglatová
(Hedvika), Erja Malatierová (Isabelle), Simon Bouvier (Blaise), Rémi Lardy (Crépin), Marius
Audibert (Djodjo), Clément Burguin (Côme).
Knihy Reného Goscinnyho (1926–1977) a kreslíře Jeana-Jacquesa Sempého (nar. 1932) o
malém školáku Mikulášovi a jeho svérázných kamarádech začaly vycházet v roce 1959.
Autoři v nich v krátkých kapitolách vtipně popisují příhody party kluků, kteří zažívají dětství v
době, kdy maminky byly maminkami, tatínkové živiteli rodin a děti si mohly hrát bez dozoru
venku. Režisér Laurent Tirard po úspěšné adaptaci Mikulášovy patálie (2010, Le petit
Nicolas), kterou ve Francii vidělo více než pět a půl milionu diváků, natočil ve stejném duchu
Mikulášovy patálie na prázdninách. Tentokrát se však bohužel více soustředil na dospělé a na
dětská alotria a trable zbylo jen málo místa. – Školní rok skončil a Mikuláš odjede s rodiči a s
babičkou, která se stále naváží do zetě, tak jakov všichni Pařížané na prázdniny u moře.
Chlapec si zde najde nové kamarády. Ti mu pomáhají řešit problém: kluk je přesvědčen, že
ho rodiče chtějí oženit s dcerou otcova bývalého spolužáka, jehož tu s rodinou náhodou
potkali. Kamarádi mu napřed pomáhají zbavit se jí, ale Mikuláš se s „nevěstou“ nakonec
sblíží. Tatínek zase musí řešit patálii s maminkou, z níž chce italský producent udělat velkou
filmovou hvězdu. Maminka nakonec pošle „sladký život“ k šípku, a tak se všichni mohou po
prázdninách spokojeně vrátit zpátky. Chlapec se však musí ještě vypořádat s tím, že o něj
usilují dvě dívky: láska z prázdnin a láska z Paříže (ta však získá navrch).
LAURENT TIRARD (nar. 18.2.1967) vystudoval film na Newyorské univerzitě (NYU; 1989) a
rok pracoval jako lektor v losangeleském studiu Warner Bros. V USA působil šest let jako
korespondent francouzského filmového časopisu Studio Magazine, pro nějž pořizoval
reportáže z natáčení, recenzoval filmy, referoval o aktuálních tématech a o dění v současné
americké kinematografii a pořizoval rozhovory s významnými režiséry (např. Woody Allen,
David Lynch, Martin Scorsese, David Cronenberg, bratři Coenové, Lars von Trier, Wim
Wenders nebo Jean-Luc Godard). Z těchto interview sestavil knihu Moviemakers’ Master
Class: Private Lessons from the World’s Foremost Directors (2002), publikovanou v
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rozšířené podobě ve Francii ve dvou svazcích Leçons de cinéma I, II (2004, 2006), vydaných
posléze i u nás pod názvem Lekce filmu (nakl. Dokořán, Praha 2014). Koncem 90. let se
začal věnovat filmu jako tvůrce. Od psaní scénářů pro televizi (M6, TF1, France 2) brzy
přešel i k vlastní režii, v níž tíhne ke komediálnímu žánru. Už prvními kr. snímky zaujal na
zahraničních festivalech (mj. New York, Telluride). Jeho celovečerní debut Lži a proradnosti
získal Cenu Ringier pro evropský film na Festivalu evropských úsměvů v Mladé Boleslavi
2005. Kostýmnímu snímku Molière přiřkli svou cenu diváci pražského Festivalu
francouzského filmu 2007, na němž byl Tirard hostem. Stejné přehlídky se zúčastnil i v roce
2009, kdy uvedl Mikulášovy patálie. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) krátkými
filmy De source sûre (1999, Důvěryhodné zdroje; + sc.) a Demain est un autre jour (2000,
Zítra je další den, + sc., spol. prod.), Ton tour viendra (TV-2002, I na tebe dojde; r. Harry
Cleven; spol. sc.), Mère, fille: mode d’emploi (TV-2002, Matka a dcera - návod k použití; r.
Thierry Binisti; spol. sc.), komediální romance Mensonges et trahisons et plus si affinités…
(2004, Lži a proradnosti; + spol. sc.), Mon vrai père (TV-2004, Můj skutečný otec; r.
Dominique Ladoge; sc.), Le plus beau jour de ma vie (2004, Nejlepší den mého života; r.
Julie Lipinská; spol. sc.), kr. filmy La pause (2005, Přestávka) a À consommer froid de
préférence (2005, Spotřebujte zastudena) uvedené s jinými tituly v pásmu Tête de gondole
(Hlava gondoly), historická komedie o životě slavného dramatika Molière (2006; + spol. sc.
- V), Prête-moi ta main (2006, Půjč mi svou ruku; r. Eric Lartigau; spol. sc. - TV), poetická
adaptace humoristických knížek Reného Goscinnyho a kreslíře Jeana-Jacquesa Sempého o
dobrodružstvích party školáků Mikulášovy patálie (2009, Le petit Nicolas; + spol. sc.), Sans
laisser de traces (2009, Beze stop; r. Grégoire Vigneron; spol. sc.), Mike (2011; r. Lars
Blumers; spol. sc.), další příhody známých hrdinů tentokrát v Británii Astérix a Obelix ve
službách Jejího Veličenstva ve 3D (2012, Astérix & Obelix: Au service de sa Majesté; + spol.
sc.) a pokračování úspěšné rodinné komedie Mikulášovy patálie na prázdninách (2014, Les
vacances du petit Nicolas; + spol. sc.).
-fik-
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MISSION LONDON
barevný, satirická komedie, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý –
107 min.
Původní název: Mission London. Země původu: Bulharsko, Maďarsko, Makedonie, Švédsko,
Velká Británie. Výrobce: SIA Advertising / Fidelity Films / Premiere Picture / Dream Factury
Macedonia. S přispěním Bulgarian National Film Center / Új Budapest Filmstudió /
Macedonian Film Fund / Film i Väst / Eurimages EU. Rok výroby: 2010. Premiéra: 19.6.2014.
Monopol: Film Europe. Mluveno: bulharsky, anglicky, rusky, srbsky (české titulky). – První
blockbusterový a nejvíc vydělávající film bulharské kinematografie po pádu komunismu.
Komedie plná drobných chyb a tučných potíží.
AUTOŘI: Námět: Alek Popov – román Mise Londýn (2007, česky nakladatelství Dybbuk,
Praha 2010). Scénář: Dimitar Mitovski, Alek Popov, Deljana Manevová. Režie: Dimitar
Mitovski. Kamera: Nenad Boroevič. Hudba: Konstantin Cekov, Balázs Zséger. Různé skladby a
písně. Výprava: Gabriella Simonová. Kostýmy: Gabriella Simonová. Střih: Marco Glusac.
Zvuk: Svetlozar Georgiev. Vizuální efekty: (supervize) Ljubomir Savov. Zvláštní efekty:
(supervize) Kenneth Cassar, Paul Dunn. Výkonní producenti: Michael Cowan, Sean O’Kelly,
David Rogers. Producenti: Ivan Dojkov, Dimitar Mitovski. Koproducenti: László Kántor,
Simon Markham, Antov Ognen, Bob Portal, Frank Zander. České titulky: Vladimír Kříž
(Linguafilm).
HERCI: Julian Vergov (Varadin Dimitrov), Ljubomir Nejkov (Baničarov), Georgi Stajkov (Čavo),
Alan Ford (Sibling), Tomas Arana (Munroe), Ana Papadopuluová (Katja), Ernestina Šinovová
(Seljanská), Ralph William (John Brown), Rosemary Leachová (paní Cunninghamová), Ralph
Brown (detektiv Collway), Orlin Goranov (prezident).
Satirická komedie debutujícího bulharského režiséra a producenta Dimitara Mitovského
Mission London se stejně jako její literární předloha stala v Bulharsku nejúspěšnějším
domácím hitem v postkomunistické éře. - Na bulharskou ambasádu v Londýně je na popud
ctižádostivé prezidentovy manželky Seljanské jmenován velvyslanec Varadin Dimitrov se
zásadním úkolem zajistit setkání paní prezidentové s britskou královnou. Nový diplomat
zjistí, že na ambasádě panuje naprostá anarchie a nicnedělání jako za bolševických dob.
Personál šmelí se vším a kuchař Baničarov se přes podřadného herce Čava zaplete do
krádeže kachen z parku, po nichž pátrá detektiv Collway i ornitolog Dale. S anglickou
panovnicí pomůže Dimitrovovi PR agentura, která dodává na VIP akce dvojníky. Slavnost na
ambasádě skončí fiaskem a požárem. Dimitrov se navíc zakouká do půvabné Katji, která s
agenturou spolupracuje. - Tvůrci se věrně drží Popovovy předlohy (přeložené do více než
dvanácti jazyků), ale zatímco román je vtipný, film působí zdlouhavě a nezáživně, jeho humor
spočívá hlavně v situační komice a figurkaření.
–katDIMITAR MITOVSKI (nar. 1.8.1964, Plovdiv) vystudoval scénografii na střední umělecké
škole v Plovdivu a režii a animaci na Národní divadelní a filmové akademii Krastja Sarafova
v Sofii (NATFA). Upozornil na sebe jako tvůrce hudebních videoklipů a úspěšných
reklamních spotů nebo hudebním dokumentem o populární bulharské skupině FSB. Dva
jeho krátké hrané filmy ze zamýšlené trilogie, Vraťte králíka a Králíkovy potíže, byly
uvedeny na MFF v Cannes. V roce 2010 debutoval celovečerní satirickou komedií Mission
London podle bestselleru Aleka Popova. Mitovski zároveň působí jako producent a
scenárista. Byl spoluzakladatelem společností SIA Corp. a Camera Ltd., v jejichž rámci se
podílel na TV seriálech Stuklen dom (2010-11, Skleněný dům), Pod prikritie (2011-13, V
utajení) a Familiata (2013, Rodina). V devadesátých letech byl aktivní také ve dvou
uměleckých uskupeních. – Filmografie: (neúplná; scénář či podíl na něm a režie, není-li
uvedeno jinak) hudební dok. FSB (1997), kr. hrané filmy Varnete zaeka (2005, Vraťte
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králíka) a Rabbit Troubles (2007, Králíkovy potíže; + prod.), koprodukční satirická komedie
o potížích nového velvyslance na zanedbané ambasádě Mission London (2010, Mission
London; + spol. prod.).
-tbk-

198

MRŇOUSKOVÉ - ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
barevný, animovaný, rodinný, komedie, přístupný, 1:2,35, 3-D, Dolby Digital, dlouhý – 89
min.
Původní název: Minuscule – La vallée des fourmis perdues. Země původu: Francie, Belgie.
Výrobce: Futurikon Films. Koprodukce: Entre chien et loup / Nozon Paris / Nozon / 2d3D
Animations. S účastí Le Pacte / Les Éditions Montparnasse / TPS Star. Ve spolupráci s
Cofanim – Bacup films. Rok výroby: 2013. Premiéra: (3-D) 8.5.2014; (2-D) 26.12.2013.
Monopol: Mirius FD. Mluveno: bez dialogů. – Hrdinové úspěšného televizního seriálu v
celovečerním filmu.
AUTOŘI: Námět: Thomas Szabo, Hélène Giraudová. Scénář: Thomas Szabo, Hélène
Giraudová. Režie: Thomas Szabo, Hélène Giraudová. Kamera: Eric Bornes. Hudba: Hervé
Lavandier. Výprava: Hélène Giraudová. Zvuk: Côme Jalibert. Vedení animace: Thomas
Monti. Vizuální efekty: MoveMatcherS. Producent: Philippe Delarue. Koproducenti: Diane
Elbaumová, Sébastien Delloye, Tristan Salomé, Xavier Leconte, Malika Brahmiová, Florent
Mounier.
CENA: César: nejlepší animovaný film.
Animovaný snímek Mrňouskové - Údolí ztracených mravenců je celovečerní podobou
úspěšné televizní (cca šedesátidílné) série vtipných krátkých „bajek“ ze života hmyzu
Mrňouskové autorů Thomase Szaboa a Hélène Giraudové, která získala oblibu i u nás.
Tvůrcům se podařilo skloubit krátké epizody do napínavé a zábavné komedie o nepřátelství
mezi koloniemi černých a červených mravenců a o odvážné berušce. Snímek je zároveň
vtipnou parodií na svět lidí. Příběh se odehrává v reálném prostředí (natáčelo se mj. ve
francouzských národních parcích Mercantour a Ecrins) a beze slov. Doprovod tvoří hudba a
zvuky přírody. – V prosinci 2013 byla do našich kin uvedena 2-D verze.
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NA HRANĚ ZÍTŘKA
barevný, akční, sci-fi, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby Digital 5.1,
7.1, (Datasat/SDDS/Dolby Atmos), dlouhý – 114 min.
Původní název: Edge of Tomorrow. Země původu: USA, Austrálie. Výrobce: 3 Arts. Ve
spolupráci s Viz Productions. Pro Warner Bros. Ve spolupráci s Village Roadshow Pictures /
Ratpac-Dune Entertainment. Rok výroby: 2014. Premiéra: 5.6.2014. Monopol: Warner Bros
ČR. Mluveno: anglicky. České titulky. – Žít. Zemřít. Zažít znovu.
AUTOŘI: Námět: Hiroshi Sakurazaka - román All You Need Is Kill (2004, Potřebuješ jen
zabíjet). Scénář: Christopher McQuarrie, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth. Režie:
Doug Liman. II. režie: Simon Crane. Kamera: Dion Beebe. Hudba: Christophe Beck. Hudební
supervize: Julianne Jordanová. Různé skladby a písně. Výprava: Oliver Scholl. Kostýmy: Kate
Hawleyová. Střih: James Herbert, Laura Jenningsová. Zvuk: (design) Jimmy Boyle; Stuart
Wilson. Masky a účesy: Sarah Monzaniová. Vizuální efekty: (supervize) Nick Davis; Sony
Pictures Imageworks, Framestore, MPC, Cinesite, Rodeo FX, Nvizible. Zvláštní efekty:
(supervize) Dominic Tuohy. Koordinátoři kaskadérů: Simon Crane, Wade Eastwood. Výkonní
producenti: Doug Liman, David Bartis, Steven Mnuchin, Joby Harold, Hidemi Fukuhara, Bruce
Berman. Producenti: Erwin Stoff, Tom Lassally, Jeffrey Silver, Gregory Jacobs, Jason Hoffs.
Koproducenti: Tim Lewis, Kim Winther. České titulky: Petr Štádler (SDI Media).
HERCI: Tom Cruise (William Cage), Emily Bluntová (Rita), Bill Paxton (seržant Farell), Brendan
Gleeson (generál Brigham), Noah Taylor (dr. Carter), Kick Gurry (Griff), Dragomir Mrsic
(Kuntz), Charlotte Rileyová (Nance), Jonas Armstrong (Skinner), Franz Drameh (Ford), Tony
Way (Kimmel), Masayoshi Haneda (Takeda); (neuveden) Jeremy Piven (plk. Marx).
Akční sci-fi Na hraně zítřka natočil režisér Doug Liman podle tzv. ranobe-románu (stručné
čtivo pro mladé) japonského spisovatele Hiroshiho Sakurazaky. - Zemi napadla mimozemská
armáda Mimiků (podobajících se vzdáleně klasickým vetřelcům). Ti postupují Evropou a
zanechávají za sebou zkázu. Naději přináší nová bojová vesta, kterou s úspěchem použila v
bitvě u Verdunu seržantka Rita Vrataski, a tak stala válečnou hrdinkou. Při chystané invazi z
Británie na starý kontinent má tiskový mluvčí americké armády major William Cage připravit
propagační kampaň. Jenže generál Brigham samolibého zbabělce degraduje a zařadí do
speciální bojové jednotky, používající exoskeletony. Při invazi muž po zabití jednoho Mimika
zemře, ale probere se opět v kasárnách. Vše, co tu zažil den před invazí a při ní, se přesně
opakuje. Cage postupně zjišťuje, že se ocitl v časové smyčce (způsobila to krev zabitého
mimozemšťana, jež ho potřísnila): ve chvíli, kdy zemře, se zase probere na základně. To se
den po dni opakuje, ale on se v boji, spolu s Ritou (která ho tvrdě trénuje) pokaždé dostane o
něco dál. Seržantka měla stejnou schopnost, přišla však o ni při transfúzi. Díky dr. Carterovi
dvojice ví, že Mimiky lze zastavit likvidací jejich společného mozku, nazvaného Omega.
Postupně se k němu dopracuje až do zničené Paříže. Podaří se jí Omegu zlikvidovat, a tak
zničit i všechny Mimiky. Cage se probouzí v helikoptéře den před plánovanou invazí. Setká se
s členy jednotky i s Ritou; záhy vyjde najevo, že nebezpečí je zažehnáno… - Tvůrci si
vynalézavě pohrávají s motivem opakujících se situací a postavě majora Cagea nechávají
prostor k přeměně od protřelého a zbabělého manipulátora ke statečnému zachránci i k
rozvíjení vztahu mezi osamělými bojovníky. Těžiště spočívá v akčních válečných scénách, ale
příběhu nescházejí ani humorné okamžiky a důvtipné hlášky. – Obdobný princip časové
smyčky byl použit v komedii Na Hromnice o den více (1993, Groundhog Day; r. Harold
Ramis).
-katDOUG LIMAN (vl. jm. Douglas Eric Liman, nar. 24.7.1965, New York) je nejmladším ze tří
dětí známého židovského právníka Arthura Limana. Už od dětství natáčel amatérské filmy.
Absolvoval kurzy v Mezinárodním fotografickém centru při Newyorské univerzitě (NYU),
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pak studoval historii na Brownově univerzitě v Providence (1988), kde mj. založil školní
kabelovou stanici, a postgraduálně filmovou fakultu Jihokalifornské univerzity (USC; 1992).
Upoutal pozornost snímkem Proutníci (Cena MTV pro nejlepšího nového filmaře),
natočeným s otcovou finanční pomocí, i dalším nezávislým filmem Go (nominace na Cenu
ISA za režii). Získal angažmá v Hollywoodu, kde se prosadil divácky úspěšnou adaptací
Ludlumova románu Agent bez minulosti. Kvůli konfliktům se studiem Universal byl však u
jeho pokračování nahrazen Paulem Greengrassem. S producentem Davem Bartisem založil
výrobní společnost Hypnotic (později Dutch Oven), v jejímž rámci vznikly dramatický TV
seriál o kalifornské mládeži The O.C. (2003-07, O.C.; + spol. režie – TV), kriminální seriál
Heist (2006, Loupež; + spol. režie), nová verze seriálu Knight Rider (2008-09, Knight Rider –
Legenda se vrací – TV), špionážní show Covert Affairs (2010-1?, V utajení – TV), sitcom I
Just Want My Pants Back (2011-12, Chci jen zpátky svoje kalhoty; + spol. režie), právnický
seriál Suits (2011-1?, Kravaťáci – TV), dok. seriál The UneXplained (2012, Nevysvětlené
případy) a několik neprodaných pilotů a krátkometrážních snímků. Z jeho celovečerní
tvorby byl nejúspěšnější akční film Mr. & Mrs. Smith. Režíruje rovněž reklamní spoty (např.
Levi’s, Sony, Nike Golf). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh mladíka, jenž
dělá všechno pro univerzitní kariéru, Getting In (1994, Dostat se na vysokou), který se
nikdy nedostal do kin, komedie o mladých hercích, trávících život v losangeleských barech
a nočních klubech, Swingers (1996, Proutníci; + kam. – TV), natočená podle
autobiografického scénáře hlavního představitele Jona Favreaua, tarantinovská kriminální
komedie Go (1999, Go; + kam.) s Katií Holmesovou a Sarah Polleyovou, akční špionážní
snímek Agent bez minulosti (2002, The Bourne Identity; + spol. prod.) s Mattem
Damonem, dobrodružná komedie o konkurenčních špičkových zabijácích, spojených v
manželském svazku, Mr. & Mrs. Smith (2005, Mr. & Mrs. Smith) s Bradem Pittem a
Angelinou Jolieovou, následovaná stejnojmenným pilotním dílem nerealizovaného seriálu
(TV-2007; + spol. prod.), přepis sci-fi románu Stevena Goulda Jumper (2008, Jumper) s
Haydenem Christensenem, biografický příběh skutečné agentky CIA Valerie Plameové,
nazvaný Fair Game (2010, Fair Game; + kam.) s Naomi Wattsovou a Seanem Pennem,
adaptace sci-fi románu Hiroshiho Sakurazaky o boji s mimozemskou invazí Na hraně zítřka
(2014, Edge of Tomorrow) s Tomem Cruisem a Emily Bluntovou; (výkonná produkce nebo
podíl na ní) See Jane Run (2001, Podívejte, jak Jane běží; r. Sarah Thorpová), Bournův
mýtus (2004, The Bourne Supremacy; r. Paul Greengrass), Mail Order Wife (2004,
Manželka na objednávku; r. Huck Botko, Andrew Gurland), Cry_Wolf (2005; r. Jeff Wadlow
– V), The Killing Floor (2007, Patro smrti; r. Gideon Raff – V), Bourneovo ultimátum (2007,
The Bourne Ultimatum; r. Paul Greengrass), Dao jian xiao/The Butcher, the Chef and the
Swordsman (2010, Řezník, šéfkuchař a šermíř; r. Wuershan), Things People Do (2014, Věci,
které lidi páchají; r. Saar Klein).
-mim-
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NA ŽIVOT A NA SMRT
barevný, akční, válečný, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat/SDDS), dlouhý –
122 min.
Původní název: Lone Survivor. Země původu: USA. Výrobce: Film 44 / Emmett/Furla Films /
Herrick Entertainment / Envision Entertainment / Spikings Entertainment / Single Berry /
Closest to the Hole / Leverage. Pro Universal Pictures / Emmett/Furla Films. Rok výroby:
2013. Premiéra: 9.1.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky, paštúnsky, darísky
(české titulky). – Elitní jednotka s tajnou misí. Přežil jediný. Natočeno podle skutečných
událostí.
AUTOŘI: Námět: Marcus Luttrell, (spolupráce) Patrick Robinson – kniha Lone Survivor (2007,
Jediný, kdo přežil). Scénář: Peter Berg. Režie: Peter Berg. II. režie: Kevin Stott. Kamera:
Tobias Schliessler. Hudba: Explosions in the Sky, Steve Jablonsky. Různé skladby a písně.
Výprava: Tom Duffield. Kostýmy: Amy Stofskyová. Střih: Colby Parker Jr. Zvuk: David
Brownlow. Zvláštní maskérské efekty: Gregory Nicotero, Howard Berger; KNB EFX Group.
Vizuální efekty: (supervize) Jesper Kjölsrud, Grady Cofer; Image Engine, Industrial Light &
Magic. Zvláštní efekty: (supervize) Bruno Van Zeebroeck. Koordinátor kaskadérů: Kevin
Stott. Výkonní producenti: George Furla, Simon Fawcett, Braden Aftergood, Louis G.
Friedman, Remington Chase, Stepan Martirosyan, Adi Shankar, Spencer Silna, Mark Damon,
Brandt Andersen, Jeff Rice, Lauren Seligová, Jason Shuman. Producenti: P. Berg, Sarah
Aubreyová, Randall Emmett, Norton Herrick, Barry Spikings, Akiva Goldsman, Mark
Wahlberg, Stephen Levinson, Vitaly Grigoriants. Koproducenti: Petra Holtorf-Strattonová,
Eric Heffron, Brandon Grimes. České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital).
HERCI: Mark Wahlberg (Marcus Luttrell), Taylor Kitsch (Michael Murphy), Emile Hirsch
(Danny Dietz), Ben Foster (Matt Axe Axelson), Eric Bana (Erik Kristensen), Yousuf Azami
(Šáh), Ali Suliman (Guláb), Alexander Ludwig (Shane Patton).
CENY: Oscar: (nominace) nejlepší zvuk (Andy Koyama, Beau Borders, D. Brownlow), nejlepší
střih zvukových efektů (Wylie Stateman).
Další americký válečný snímek z Afghánistánu Na život a na smrt natočil Peter Berg podle
knihy Marcuse Luttrella, jediného vojáka, který přežil akci během operace Red Wing, jejímž
cílem v červnu 2005 bylo dopadnout jednoho z vůdců Tálibánu Ahmada Šáha. Další tři
členové průzkumné jednotky SEAL (Mike, Danny a Axe), vysazení na nepřátelském území,
zahynuli v přestřelkách, jež se strhly, když se průzkumníci v lese setkali s pasáky koz a nechali
je jít. Marcuse zachrání paštúnský vesničan Guláb, který ho ukryje ve vsi a postará se o to,
aby se o něm dozvěděli Američané, kteří se svými muži ztratili spojení. Ti dorazí vrtulníky na
místo, právě když obec z pomsty napadli tálibánští bojovníci. Porazí je a těžce zraněného
spolubojovníka dopraví do polní nemocnice. – Režisér Peter Berg strávil měsíc na základně
SEAL v Iráku. Ve filmu usiloval zejména o realistický popis celé nezdařené operace. Natáčelo
se ovšem v Novém Mexiku.
-tbkPETER BERG (vl. jm. Peter Winkler Berg, nar. 11.3.1962, New York) vyrůstal v městečku
Chappaqua ve státě New York. Vystudoval herectví na Macalester College v Minnesotě
(1984), kde účinkoval na místních scénách. V polovině 80. let přijel do Kalifornie a objevil
se v epizodních rolích různých filmů a TV seriálů The Equalizer (Vyrovnávač), 21 Jump
Street (Jump Street 21 – TV) a Ohara. Diváckou popularitu získal postavou dr. Billyho
Kronka v úspěšném TV seriálu Chicago Hope (1995-99, Nemocnice Chicago Hope; + spol.
sc., spol. režie – TV). Uplatnil se též ve filmech, mj. jako rozmrazený Frank Lovegren ve scifi snímku Pozdě k večeři, intelektuální voják Bud Miller v pozoruhodném válečném
dramatu Půlnoční přepadení, naivní milenec Mike Swale v kriminálním thrilleru Ďábelská
202

svůdkyně či machistický policista Joey Randone v dramatu Země policajtů. Od konce 90. let
se více věnuje režii; největší divácký úspěch mu přinesl snímek Hancock, ovšem více je
ceněno jeho válečné drama podle skutečné události Na život a na smrt (nominace na Cenu
WGA za scénář). Jako host účinkoval v TV seriálech Fallen Angels (Padlí andělé – TV), The
Naked Truth (Nahá pravda), Alias (uveden v TV), The King of Queens (Dva z Queensu – TV)
a byl scenáristou a režisérem pilotního dílu TV seriálu z prostředí psychiatrické kliniky
Wonderland (2000, Země divů; nám., spol. prod.), jenž byl záhy zrušen. S producentkou
Sarah Aubreyovou založil výrobní společnost Film 44, v níž kromě vlastních i cizích snímků
také vyvíjí a produkuje TV seriály, např. podle vlastního filmu Friday Night Lights (2006-11,
Světla páteční noci; spol. sc., spol. režie, spol. prod.), za nějž byl dvakrát nominován na
Cenu Emmy (režie pilotního dílu, dramatický seriál), lékařský seriál Trauma (2009-10,
Záchranka San Francisco – TV), kriminální Prime Suspect (2011-12, Hlavní podezřelý; + spol.
režie, herec) podle stejnojmenného britského seriálu, sportovní dok. o boxerském koučovi
On Freddie Roach (2012, O Freddiem Roachovi; + spol. režie), talk show se známým
boxerským komentátorem The Fight Game with Jim Lampley (2012, Mač s Jimem
Lampleym) a další sportovní dokumentární show State of Play (2013-1?, Stav hry). Napsal
jednoaktovku Miles a Mickey (1995). – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Miracle
Mile (1988, Zázračná míle; r. Steve DeJarnatt), Quiet Victory: The Charlie Wedemeyer Story
(TV-1988, Tiché vítězství: Příběh Charlieho Wedemeyera; r. Roy Campanella II), Never on
Tuesday (1988, Nikdy v úterý; r. Adam Rifkin), Going Overboard (1989, Holky na obzoru; r.
Valerie Breimanová – V), Tale of Two Sisters (1989, Příběh dvou sester; r. Adam Rifkin),
Heart of Dixie (1989, Srdce jihu; r. Martin Davidson – TV), Shocker (1989; r. Wes Craven –
V), Race for Glory (1989, Boj o slávu; r. Rocky Lang – V), Forradalom után (1990, Po
revoluci; r. András Szirtes), Genuine Risk (1990, Skutečné riziko; r. Kurt Voss), Crooked
Hearts (1991, Pokřivená srdce; r. Michael Bortman – V), Late for Dinner (1991, Pozdě k
večeři; r. W.D. Richter – TV), A Midnight Clear (1991, Hlídka v Ardenách; r. Keith Gordon –
V), Aspen Extreme (1993, Osudný svah v Aspenu; r. Patrick Hasburgh – TV), Oheň v
oblacích (1993, Fire in the Sky; r. Robert Lieberman), A Case for Murder (TV-1993, Důvod k
vraždě; r. Duncan Gibbins – V), Ďábelská svůdkyně (TV-1993, The Last Seduction; r. John
Dahl), Rise and Walk: The Dennis Byrd Story (TV-1994, Vzestup a pád Dennise Byrda; r.
Michael Dinner – TV), Trestanec F.T.W. (1994, F.T.W.; r. Michael Karbelnikoff), Unveiled
(1994, Odhalení; r. William Cole – V), Across the Moon (1994, Napříč Měsícem; r. Lisa
Gottliebová), Sex po telefonu (1996, Girl 6; r. Spike Lee), The Great White Hype (1996,
Velký švindl; r. Reginald Hudlin – V), Země policajtů (1997, Cop Land; r. James Mangold),
Dill Scallion (1999; r. Jordan Brady), Corky Romano (2001, Corky Romano – Noční můra
mafie; r. Rob Pritts – V), Collateral (2004, Collateral; r. Michael Mann), Sejmi eso (2007,
Smokin’ Aces; r. Joe Carnahan), Hrdinové a zbabělci (2007, Lions for Lambs; r. Robert
Redford); (režie, není-li uvedeno jinak) černá komedie Šest pohřbů a jedna svatba (1998,
Very Bad Things; + sc., spol. píseň) s Christianem Slaterem a Cameron Diazovou,
dobrodružná komedie z Amazonie Vítejte v džungli (2003, The Rundown) s Dwaynem
Johnsonem, příběh středoškolského fotbalového týmu Friday Night Lights (2004, Světla
páteční noci; + spol. sc. – V) s Billym Bobem Thorntonem v úloze kouče, politický thriller o
vyšetřování teroristického útoku v saúdskoarabském Rijádu Království (2007, The
Kingdom; + spol. prod., herec) s Jamiem Foxxem a Jennifer Garnerovou, fantastická akční
komedii Hancock (2008, Hancock) s Willem Smithem v titulní roli problematického
superhrdiny, thriller z paluby vesmírné lodi Virtuality (TV-2009; + spol. prod.), který měl
být pilotem zamýšleného seriálu, akční sci-fi o boji s mimozemskou invazí Bitevní loď
(2012, Battleship; + spol. prod., herec), inspirovaná oblíbenou deskovou hrou, drama
zvláštní jednotky na nebezpečné misi v Afghánistánu, natočené podle skutečné události,
Na život a na smrt (2013, Lone Survivor; + sc., spol. prod.); (podíl na výkonné produkci,
není-li uvedeno jinak) The Half Life of Timofey Berezin (2006, Poločas rozpadu Timofeje
Berezina; r. Scott Z. Burns – TV), Lars and the Real Girl (2007, Lars a jeho vážná známost; r.
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Craig Gillespie – V), The Losers (2010, Parchanti; r. Sylvain White; spol. sc. – V), Hercules
(2014; r. Brett Ratner).
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NÁSLEDKY LÁSKY
barevný, psychologický, kriminální, 15 přístupnost, ŠÚ, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 105
min.
Původní název: Le conseguenze dell’amore. Země původu: Itálie. Výrobce: Fandango
Produzione Cinematografica / Indigo Film. Ve spolupráci s Medusa. Rok výroby: 2004.
Premiéra: 13.2.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: italsky (české titulky). – Každý z nás
má své tajemství. Ale Titta Di Girolamo jich má víc než jedno.
AUTOŘI: Scénář: Paolo Sorrentino. Režie: Paolo Sorrentino. Kamera: Luca Bigazzi. Hudba:
Pasquale Catalano. Výprava: Lino Fiorito. Kostýmy: Ortensia De Francescoová. Střih: Giogiò
Franchini. Zvuk: Emanuele Cecere, Daghi Rondanini. Producenti: Domenico Procacci, Nicola
Giuliano, Francesca Cimaová, Angelo Curti. České titulky: Kateřina Vinšová (Linguafilm).
HERCI: Toni Servillo (Titta Di Girolamo), Olivia Magnaniová (Sofia), Adriano Giannini
(Valerio), Giannapaola Scaffidiová (Giulia), Nino D’Agata (mafián), Raffaele Pisu (Carlo),
Angela Goodwinová (Isabella), Vittorio Di Prima (Nitto Lo Riccio), Enzo Vitagliano (Pippo),
Gilberto Idonea, Gaetano Bruno (zabijáci).
CENY: Donatellův David: nejlepší film (Domenico Procacci, Nicola Giuliano, Paolo
Sorrentino), nejlepší režie (Paolo Sorrentino), nejlepší herec (Toni Servillo), nejlepší scénář
(Paolo Sorrentino), nejlepší kamera (Luca Bigazzi); (nominace) nejlepší producenti, nejlepší
herec ve vedlejší roli (Raffaele Pisu), nejlepší hudba, nejlepší střih, nejlepší zvuk. Evropské
filmové ceny: (nominace) nejlepší režie (Paolo Sorrentino), nejlepší herec (Toni Servillo).
Ceny Italského národního syndikátu filmových novinářů: nejlepší herec (Toni Servillo),
nejlepší herec ve vedlejší roli (Raffaele Pisu), nejlepší kamera (Luca Bigazzi).
Po mezinárodním úspěchu snímku Paola Sorrentina Velká nádhera (2013, La grande
bellezza), uvádí distribuční společnost Film Europe do kin starší titul tohoto filmaře, Následky
lásky. – Protagonistou a zároveň komentátorem je osamělý padesátník Titta Di Girolamo,
žijící již osm let v luxusním švýcarském hotelu, kde tráví dny nicneděláním. Muž nakonec
podlehne zvláštní kráse hotelové barmanky Sofie a zamiluje se do ní. Vyjde najevo, že
pracuje jako kurýr velkých peněz pro Cosa Nostru poté, co jí jako finanční poradce zavinil
neodpustitelnou ztrátu. Kvůli Sofii se však dokáže proti zaměstnavatelům postavit, i když za
to zaplatí životem. – Sorrentino se ve spolupráci se svým oblíbeným hercem Tonim Servillem
soustřeďuje zejména na zvláštní vyprázdněnost hrdinova života i lidí v jeho okolí. V pomalém
a nevzrušivém tempu se jen zvolna objasňuje Tittova minulost i příčiny jeho zvláštního
chování. Vše se změní, když se na scéně objeví první zločinci...
-tbkPAOLO SORRENTINO (nar. 31.5.1970, Neapol, Kampánie) studoval sice ekonomickou a
obchodní fakultu na univerzitě v Neapoli, ale věnoval se filmu. Začínal amatérskými a
krátkými filmy a v 90. letech působil jako asistent režie, pomocný režisér a scenárista. V
roce 2001 debutoval společenským retro dramatem Muž navíc o populárním zpěvákovi na
vrcholu kariéry. Nejčastěji se zaměřuje na společenské a politické problémy dnešní Itálie.
Používá expresivní filmový jazyk založený na audiovizuální stylizaci. Natáčí ovšem i
reklamní spoty (Fiat). Nejen díky fenomenálnímu úspěchu filmu Velká nádhera (mj. Oscar,
Cena BAFTA a Zlatý glóbus za nejlepší cizojazyčný film, Evropská filmová cena za nejlepší
film a režii) je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších italských filmařů. Z dalších
připomínáme ocenění z MFF v Cannes (Cena poroty za film Božský, Cena ekumenické
poroty za snímek Tady to musí být), Donatellova Davida za nejlepší film, za režii a za scénář
filmu Následky lásky a za scénář snímku Tady to musí být. - Filmografie (scénář nebo podíl
na něm a režie, není-li uvedeno jinak): (krátké filmy) Un paradiso (1994, Ráj; spol. režie
Stefano Russo), L’amore non ha confini (1998, Láska nemá hranice), La notte lunga (2001,
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Dlouhá noc), účast na kolektivním filmu La primavera del 2002. L’Italia protesta, l’Italia si
ferma (2002, Jaro roku 2002. Itálie protestuje, Itálie se zastavuje), epizoda Quando le cose
vanno male (Když jdou věci špatně) z povídkového filmu Giovani talenti italiani (2004,
Mladé italské talenty), epizoda L’assegnazione delle tende (Rozdělení stanů) z
povídkového filmu L’Aquila 2009 - Cinque registi tra le macerie (2009, Aquila 2009 – Pět
režisérů mezi sutinami), La partita lenta (2009, Pomalá hra), epizoda La principessa di
Napoli (Princezna z Neapole) z povídkového dok. filmu Napoli 24 (2010, Neapol 24), Allo
specchio (2011, V zrcadle); (dlouhé hrané) Polvere di Napoli (1998, Neapolský prach; r.
Antonio Capuano; spol. sc.), dvě epizody z TV seriálu La squadra (TV-2000, Eskadra; spol.
sc.), retro drama o populárním zpěvákovi a fotbalistovi se stejnými jmény, jejichž osudy se
jednoho dne protnou, L’uomo in più (2001, Přebytečný člověk – V), psychologický
kriminální příběh Následky lásky (2004, Le conseguenze dell'amore) s Tonim Servillem,
televizní záznam divadelní inscenace Toniho Servilla podle stejnojmenné divadelní hry
Eduarda De Filippa s názvem Sabato, domenica e lunedì (TV-2004, Sobota, neděle a
pondělí), groteskní drama o bohatém cynickém muži, jenž vymáhá od svých klientů půjčky
s vysokými úroky L’amico di famiglia (2006, Rodinný přítel – TV), Il caimano (2006, Kajman;
r. Nanni Moretti; herec), životopisný snímek o významném italském politikovi Giuliu
Andreottim Božský (2008, Il divo: La spettacolare vita di Giulio Andreotti), Questione di
cuore (2009, Srdeční záležitost; r. Francesca Archibugiová; herec), epizody Stopper (Stopař;
r. Davide Marengo; herec) a Nella rete (V síti; r. Davide Marengo; herec) z TV seriálu Boris
(TV-2010), road movie o stárnoucím americkém rockovém zpěvákovi, který se vydá hledat
bývalého nacistického zločince, Tady to musí být (2011, This Must Be the Place) se Seanem
Pennem, hořká komedie o stárnoucím novináři, který si ve znuděné společnosti římské
smetánky uvědomuje nicotnost své existence, Velká nádhera (2013, La grande bellezza) s
Tonim Servillem, epizoda Grumari z povídkového filmu Rio, eu te amo (2014, Rio, miluji
tě).

206

-jš-

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO
barevný, bláznivá komedie, road movie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital,
dlouhý – 110 min.
Původní název: Dumb and Dumber To. Země původu: USA. Výrobce: Conundrum
Entertainment / Charles B. Wessler, Riza Aziz, Joey McFarland. Pro Universal Pictures / Red
Granite Pictures. Ve spolupráci s New Line Cinema. Rok výroby: 2014. Premiéra: 4.12.2014.
Monopol: Falcon (do 3.12.2016). Mluveno: anglicky (české titulky). – Film od Farrelly
Brothers.
AUTOŘI: Scénář: Sean Anders, John Morris, Peter Farrelly, Bobby Farrelly, Bennett Yellin,
Mike Cerrone. Režie: Peter Farrelly, Bobby Farrelly. Kamera: Matthew F. Leonetti. Hudba:
Empire of the Sun. Dodatečná hudba: Henry Hey. Různé skladby a písně. Výprava: Aaron
Osborne. Kostýmy: Karen Patchová. Střih: Steven Rasch. Zvuk: Mary H. Ellisová, Bartek
Swiatek. Vizuální efekty: (supervize) John Heller. Zvláštní efekty: (supervize) Russell Tyrrell.
Koordinátor kaskadérů: Tierre Turner. Výkonní producenti: Brad Krevoy, Steven Stabler,
Marc S. Fischer, David Koplan, Danny Dimbort, Christian Mercuri. Producenti: Charles B.
Wessler, Bradley Thomas, Bobby Farrelly, Peter Farrelly, Riza Aziz, Joey McFarland. České
titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital).
HERCI: Jim Carrey (Lloyd Christmas), Jeff Daniels (Harry Dunne), Kathleen Turnerová (Fraida
Felcherová), Rachel Melvinová (Penny), Laurie Holdenová (Adele Pinchelowová), Steve Tom
(dr. Pinchelow), Rob Riggle (Travis/kpt. Lippincott), Tembi Lockeová (dr. Walcottová), Don
Lake (dr. Meldmann), Brady Bluhm (Billy), Bill Murray (Ledař), Patricia Frenchová (slečna
Sourpussová).
Dvacet let po svém úspěšném debutu, kultovní buranské komedii Blbý a blbější (1994, Dumb
& Dumber), jež položila základy k vlně vulgárních, lascivních a primitivních žánrových snímků,
natočili bratři Peter a Bobby Farrellyovi pokračování Návrat blbýho a blbějšího. Scénář je
naražený na stejné kopyto jako první snímek a těží z hrubozrnného situačního humoru,
nekorektních gagů a brutální komiky Jima Carreyho a Jeffa Danielse. – Obětavý Harry dvacet
let poctivě dochází za bezmocným Lloydem na psychiatrickou kliniku. Náhle zjistí, že
kamarád celou dobu simuloval. Sám ovšem potřebuje transplantaci ledviny. Lloyd dostane
nápad: najdou Harryho dceru, o níž se právě dozvěděli, a ta bude nepochybně vhodnou
dárkyní orgánu. Hledání ztraceného dospělého dítěte, jehož matka Fraida dala kdysi k
adopci, není lehké. Dívka jménem Penny, která po otci nepobrala moc rozumu, vyrostla v
rodině uznávaného vědce dr. Pinchelowa a právě místo něj odjela na konferenci do El Pasa.
Harry a Lloyd tam vyrazí za ní s údržbářem Pinchelowových Travisem a se zapomenutým
balíčkem, obsahujícím údajně profesorův největší vynález. O ten má eminentní zájem jeho
proradná druhá žena Adele, Travisova milenka. Milenec zahyne při pokusu o zabití dvojice
blbců a místo něj nastoupí jeho bratr, specialista tajných služeb kapitán Lippincott.
Závěrečné dějství se odehraje v El Pasu, kde se sejdou všichni zúčastnění. Harry nemíní dát
dceru kamarádovi, který se do ní zamiloval, a pohádá se s ním. Ten si nechá vyoperovat v
sousedním Mexiku ledvinu, aby jí nabídl příteli, neboť vyšlo najevo, že Penny není Harryho
dcerou. Zlosyni jsou zadrženi a Harry přizná kámošovi, že žádnou ledvinu nepotřebuje (byl to
vtip). Fraida zjistí, že blbci ani nevědí, jak se děti dělají. Jim to však nevadí, protože mají jeden
druhého. Po závěrečných titulcích tvůrci slibují, že se jejich hrdinové vrátí v roce 2034. V
roličce Harryho nového spolubydlícího Ledaře se mihne nerozpoznatelný Bill Murray v
plynové masce a ochranném oděvu. – V roce 2003 vznikl prequel Blbý a ještě blbější: Jak
Harry potkal Lloyda (Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd; r. Troy Miller), který
ovšem jen převzal postavy a vulgaritu.
-tbk-
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BOBBY FARRELLY (vl. jm. Robert Leo Farrelly, Jr., nar. 17.6.1958, Cumberland, Rhode
Island) a PETER FARRELLY (vl. jm. Peter John Farrelly, nar. 17.12.1956, Phoenixville,
Pensylvánie) pocházejí z lékařské rodiny a vyrůstali v Rhode Islandu. Bobby studoval
geologii na Rensselaerově polytechnickém institutu, ale začal pracovat jako makléř a
pojišťovací agent. V 80. letech přesídlil do Kalifornie, kde se neúspěšně pokoušel stát se
podnikatelem. Začal spolupracovat s bratrem Peterem, který vystudoval kreativní psaní na
Kolumbijské univerzitě v New Yorku a přijel do Kalifornie psát knihy. Pokoušeli se psát
společně a podařilo se jim prodat dva scénáře k populárnímu sitcomu Seinfeld (uveden v
TV). O jejich filmový scénář Blbý a blbější projevila zájem vycházející komediální hvězda
Jim Carrey, který prosadil oba sourozence i jako režiséry, ačkoliv neměli praktickou
filmovou zkušenost (pod filmem se nakonec podepsal Peter jako režisér a Bobby jako
koproducent). Díky mimořádnému diváckému ohlasu snímku se Farrellyovi etablovali v
Hollywoodu jako úspěšní realizátoři hrubozrnných situačních veseloher, z nichž nejlepší
byla vtipná romantická parodie Něco na té Mary je. Z jejich pozvolna stagnující tvorby se
žánrově vymyká pouze adaptace prvního románu Petera Farrellyho Hurá na to!,
publikovaného v roce 1988; Peter je ještě autorem dalšího románu The Comedy Writer
(1998, Komediální autor). Kromě několika neprodaných pilotů byli výkonnými producenty
animovaného seriálu Ozzy & Drix (2002-04), který volně navazoval na Agenta Bílou
Krvinku, a sitcomu Unhitched (2008, Bez závazků; + spol. režie). – Společná filmografie:
(režie, není-li uvedeno jinak) bláznivá road movie Blbý a blbější (1994, Dumb & Dumber; +
spol. sc., spol. prod.) s Jimem Carreyem a Jeffem Danielsem, bowlingová veselohra Kingpin
(1996, Kingpin) s Woodym Harrelsonem a Randym Quaidem, situační komedie o věčném
smolaři a jeho první lásce Něco na té Mary je (1998, There’s Something About Mary; +
spol. sc., spol. prod.) s Benem Stillerem, Cameron Diazovou a Mattem Dillonem, veselohra
o naivním venkovském policistovi, který trpí rozštěpením osobnosti, Já, mé druhé já a
Irena (2000, Me, Myself & Irene; + spol. sc., spol. prod.) s Jimem Carreyem a Renee
Zellwegerovou, kombinovaná komedie, odehrávající se uvnitř lidského těla, Osmosis Jones
(2001, Agent Bílá Krvinka; + spol. prod. – V), další hrubozrnná romantická komedie Těžce
zamilován (2001, Shallow Hal; + spol. sc., spol. prod.) s Gwyneth Paltrowovou, komedie o
siamských dvojčatech Bratři, jak se patří (2003, Stuck on You; + sc., spol. prod.) s Gregem
Kinnearem a Mattem Damonem, sportovní romantická komedie podle románu Nicka
Hornbyho Fever Pitch (2005, Fanaticky zamilován – V) s Drew Barrymoreovou, remake
romantické komedie Dobyvatel srdcí (1972), nazvaný u nás Těsně vedle (2007, The
Heartbreak Kid; + spol. sc.) s Benem Stillerem, komedie o mimomanželských vztazích Hall
Pass (2011, Týden bez závazků; + spol. sc., spol. prod. – V) s Owenem Wilsonem, situační
komedie The Three Stooges (2012, Tři moulové; + spol. sc., spol. prod. – V), povídky The
Catch (Partie; r. Peter Farrelly) a Truth or Dare (Pravda nebo úkol; r. Peter Farrelly) z filmu
Mládeži nepřístupno (2013, Movie 43; Peter spol. prod.), pokračování úspěšné veselohry
Návrat blbýho a blbějšího (2014, Dumb and Dumber To; + spol. nám., spol. sc., spol. prod.),
opět s Jimem Carreym a Jeffem Danielsem; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li
uvedeno jinak) autobiografický příběh dospívajícího mladíka, zasazený do 70. let, Outside
Providence (1999, Hurá na to!; r. Michael Corrente; + nám., spol. sc. – V), obhroublá
romantická komedie Say It Isn’t So (2001, Řekni, že to tak není; r. James B. Rogers – V),
sportovní komedie The Ringer (2004, Bláznivá olympiáda; r. Barry W. Blaustein – V), dok. o
bývalé baseballové hvězdě Luisu Tiantovi Lost Son of Havana (TV-2009, Ztracený syn
Havany; r. Jonathan Hock).
-mim-
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NEED FOR SPEED
barevný, akční, thriller, automobilový, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, 4DX, Dolby
Digital/Datasat/SDDS, dlouhý – 131 min.
Původní název: Need for Speed. Země původu: USA. Výrobce: Electronic Arts / Bandito
Brothers / Mark Sourian / John Gatins. Pro DreamWorks Pictures / Reliance Entertainment.
Rok výroby: 2014. Premiéra: 13.3.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky. České
titulky. – Nadupaný film podle kultovní hry.
AUTOŘI: Námět: počítačová hra společnosti Electronic Arts The Need for Speed (1994);
George Gatins, John Gatins. Scénář: George Gatins. Režie: Scott Waugh. Kamera: Shane
Hurlbut. Hudba: Nathan Furst. Hudební supervize: Gabe Hilfer, Season Kentová. Různé
skladby a písně. Výprava: Jon Hutman. Kostýmy: Ellen Mirojnicková. Střih: Paul Rubell, Scott
Waugh. Zvuk: (design) Ethan Van Der Ryn, Tobias Poppe, Erik Aadahl; Gene Martin. Vizuální
efekty: (supervize) Tony Lupoli, Kevin Baillie; Cantina Creative, Atomic Fiction. Zvláštní
efekty: (supervize) Joe Pancake. Koordinátor kaskadérů: Lance Gilbert. Výkonní producenti:
Stuart Besser, Scott Waugh, Max Leitman, Frank Gibeau, Patrick Söderlund, Tim Moore.
Producenti: John Gatins, Patrick O’Brien, Mark Sourian. České titulky: Petr Fantys (Filmprint
Digital).
HERCI: Aaron Paul (Tobey Marshall), Dominic Cooper (Dino Brewster), Imogen Pootsová
(Julia Maddonová), Scott Mescudi (Benny), Rami Malek (Finn), Ramon Rodriguez (Joe Peck),
Harrison Gilbertson (Pete), Dakota Johnsonová (Anita), Michael Keaton (Monarch), Stevie
Ray Dallimore (Ingram), Nick Chinlund (Lejeune).
Snímek bývalého kaskadéra a zkušeného producenta akčních filmů Scotta Waugha Need for
Speed (česky asi Potřeba rychlosti) se podobá komerčně velmi úspěšné sérii Rychle a zběsile,
ale jedná se o filmové zpracování populární stejnojmenné videohry, která vznikla už v roce
1994. – Tobey Marshall je vynikající řidič při ilegálních závodech upravených vozů. Po
smrtelné nehodě přítele Peta, kvůli níž byl nespravedlivě odsouzen do vězení, se mu podaří
dostat se na startovní listinu tajného závodu De Leon, pořádaného tajemným Monarchem.
Chce se především vypořádat s namyšleným sokem Dinem, který zavinil kamarádovu smrt a
přebral mu dívku Anitu (Peteovu sestru). Se třemi parťáky, kteří tvoří jeho tým, a s
energickou manažerkou (a znalkyní aut) Julií se musí během 45 hodin dostat z městečka
Mount Kisco ve státě New York do San Francisca na start. Nakonec zvítězí. – V duchu
předlohy je příběh vedlejší, dominují akční scény s nádhernými sportovními vozy (od
koenigseggů, přes lamborghini a ferrari až k legendárním mustangům).
-tbkSCOTT WAUGH (nar. 1970, Los Angeles) je synem známého kaskadéra Freda Waugha
(1932-2012). Studoval na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře a od mládí působil jako
kaskadér. Měl i drobné herecké role. Věnoval se producentské činnosti a v roce 2006 byl
spoluzakladatelem společnosti Bandito Brothers, specializované na instruktážní
audiovizuální projekty, mj. pro různé složky americké armády. Prosadil se i jako tvůrce
reklamních spotů pro digitální hry nebo pro sportovní podniky (NASCAR, NHL). Byl tři roky
prezidentem prestižní oborové organizace Stunts Unlimited. S otcem se podílel na projektu
inovativní ruční kamery Pogo Cam, používané při kaskadérských scénách. Jako režisér
debutoval spolurežií snímku Čin odvahy. Jeho bratr Ric Roman Waugh (nar. 1968) se
rovněž vypracoval z kaskadéra na režiséra. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak)
paradokumentární akční válečný thriller o jednotce SEAL, vyslané na záchranu uneseného
agenta CIA, Act of Valor (2012, Čin odvahy; spol. r. Mike McCoy; spol. střih, spol. prod.),
akční automobilový příběh Need for Speed (2014, Need for Speed; + spol. střih, spol.
prod.); (produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak) 12 Bucks (1998, Dvanáct dolarů; r.
Wayne Isham; + spol. sc., herec), sportovní dokumenty Step Into Liquid (2003, Krok do
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vody; r. Dana Brown; + spol. střih), Dust to Glory (2005, Prachem ke slávě; r. Dana Brown;
+ spol. střih), Gearhead: The Legend of Mickey Thompson (2007, Gearhead: Legenda o
Mickeym Thompsonovi; r. John Bilecky) a Waiting for Lightning (2012, Čekání na blesk; r.
Jacob Rosenberg).

210

-tbk-

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
černobílý, barevný, špionážní, thriller, adaptace, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital,
dlouhý – 122 min.
Původní název: A Most Wanted Man. Země původu: Velká Británie, SRN, USA. Výrobce:
Potboiler / Ink Factory / Amusement Park. Koprodukce: Senator Film. Pro Amusement Park
Film / Film4 / Demarest Films. Ve spolupráci s FilmNation. Rok výroby: 2014. Premiéra:
4.9.2014. Monopol: Forum Film. Mluveno: anglicky, německy (české titulky). – Napínavý
thriller z prostředí tajných služeb.
AUTOŘI: Námět: John le Carré – stejnojmenný román (2008, česky naposledy Mladá fronta,
Praha 2014). Scénář: Andrew Bovell. Režie: Anton Corbijn. Kamera: Benoît Delhomme.
Hudba: Herbert Grönemeyer. Různé skladby a písně. Výprava: Sebastian Krawinkel.
Kostýmy: Nicole Fischnallerová. Střih: Claire Simpsonová. Zvuk: Gareth John. Vizuální
efekty: (supervize) Malte Sarnes. Zvláštní efekty: (supervize) Peter Wiemker. Koordinátor
kaskadérů: Ronnie Paul. Výkonní producenti: John le Carré, Tessa Rossová, Sam Englebardt,
William D. Johnson. Producenti: Stephen Cornwell, Gail Eganová, Malte Grunert, Simon
Cornwell, Andrea Calderwoodová. Koproducentky: Helge Sasseová, Solveig Finaová. České
titulky: neuvedeny.
HERCI: Philip Seymour Hoffman (Günther Bachmann), Rachel McAdamsová (Annabel
Richterová), Grigorij Dobrygin (Issa Karpov), Willem Dafoe (Tommy Brue), Robin Wrightová
(Martha Sullivanová), Homayoun Ershadi (dr. Faisal Abdullah), Nina Hossová (Erna Freyová),
Franz Hartwig (Karl), Daniel Brühl (Maxmilian), Kostja Ullmann (Rasheed), Vicky Kriepsová
(Niki), Mehdi Dehbi (Jamal), Rainer Bock(Dieter Mohr), Tamer Yigit (Melik Oktay), Derya
Alaboraová (Leyla Oktayová), Herbert Grönemeyer (Michael Axelrod), Martin Wuttke
(Admirál), Ursina Lardiová (Mitzi).
LOKACE: Hamburk.
Špionážní thriller Antona Corbijna podle stejnojmenného posledního románu britského
spisovatele a bývalého agenta tajné služby Johna le Carrého (nar. 1931) Nejhledanější muž se
odehrává v Hamburku, který je kvůli atentátníkům z 11. září 2001 pod dohledem
mezinárodních zpravodajských služeb. – Tajná protiteroristická jednotka Günthera
Bachmanna má najít mladého muslima, údajného teroristu Issu Karpova, který se dostal do
Hamburku ilegálně. Začnou muže nenápadně sledovat. Issy se ujmou muslimka Leyla a její
syn Melik a zkontaktují právničku Annabel z organizace Azyl Sever. Zubožený Issa je po
znásilněné patnáctileté matce, která zemřela, Čečenec, po otci, plukovníku Grigoriji
Borisoviči Karpovovi Rus. Má kontaktovat bankéře Tommyho Bruea, u něhož jsou otcovy
špinavé peníze. Issa je chce věnovat na dobročinné účely v Čečně. Günther po bankéři chce,
aby uprchlíkovi vyhověl, a přiměje ke spolupráci i Annabel. Předpokládá, že díky Issovi
usvědčí muslimského učence dr. Abdullaha, kterého sledují i Američané, ze spolupráce s
teroristy. Bachmann se domluví s Marthou ze CIA a s Mohrem z německého Úřadu pro
ochranu, že nic netušící Issa pak dostane azyl. Usvědčený učenec by měl být hned potom
naverbován. Po podpisu dokumentů jsou však oba muslimové hrubě zadrženi Američany.
Otřesený Bachmann zhnuseně odejde. – Civilně pojatý snímek se odehrává v pomalém
tempu, soustřeďuje se na mravenčí práci agentů a postupné rozkrývání stop, ale napětí mu
nechybí. Tvůrci spletitý román zjednodušili. Věnovali své dílo Philipu Seymouru Hoffmanovi
(1967–2014), jenž v něm hrál svou poslední velkou roli.
-katANTON CORBIJN (vl. jm. Anton Johannes Gerrit Corbijn van Willenswaard, nar. 20.5.1955,
Strijen, Jižní Holandsko) je synem protestantského kněze a zdravotní sestry. Po maturitě
absolvoval kurzy fotografie v Haagu. Začínal jako asistent Gijsberta Hanekroota a v
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polovině 70. let se osamostatnil. Stal se hlavním fotografem hudebního časopisu OOR a po
několika letech přesídlil do Londýna, kde pracoval pro známý týdeník New Musical
Express. Spolupracoval s dalšími známými periodiky jako Rolling Stone, Elle, Esquire nebo
Stern a proslavil se portréty známých hudebníků (David Bowie, Miles Davis, Captain
Beefheart). Byl dvorním fotografem skupin U2 a Depeche Mode, ale jeho snímky zdobily i
přebaly hudebních alb dalších interpretů (Nirvana, Joni Mitchell, Front 242, Henry Rollins,
Metallica, Naomi Campbell, Johnny Cash, David Sylvian, Nick Cave). V roce 1983 začal
natáčet hudební videoklipy s Depeche Mode, U2 a také s jinými umělci (Bryan Adams,
Metallica, Propaganda, Golden Earring, Nirvana, Red Hot Chili Peppers). Vyzkoušel si i delší
formu hudebních dokumentů (nominace na Grammy za Depeche Mode: Devotional), než
přesedlal na hrané filmy. Výrazně na sebe upozornil už svým debutem Control, v němž
využil znalostí současné hudební scény. Snímek zabodoval už při uvedení v Cannes
(Zvláštní uznání v soutěži o Zlatou kameru a tři další ocenění), promítal se na řadě menších
festivalů (mj. Cena za nový britský film na MFF v Edinburghu) a Corbijnovi přinesl vavříny i
při britských výročních oceněních (Britská nezávislá filmová cena za režii a Cena Douglase
Hickoxe pro nového režiséra, Cena londýnských filmových kritiků za průlomový britský
film, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský film). – Filmografie: (hudební
dokumenty; režie, není-li uvedeno jinak) střm. f. Depeche Mode: Strange (1988; + kam.),
střm. f. Depeche Mode: Strange Too (1990; + kam.), Depeche Mode: Devotional (1993), kr.
f. Don Van Vliet: Some YoYo Stuff (1994), Depeche Mode: One Night in Paris (2002), střm.
f. Linear (2009), Depeche Mode: Live in Berlin (2014); (hrané filmy; režie, není-li uvedeno
jinak) drama posledních sedmi let v životě zpěváka skupiny Joy Division Iana Curtise,
natočené podle vzpomínkové knihy jeho vdovy, Control (2007, Control; + spol. prod.),
melancholický příběh nájemného zabijáka na konci kariéry, skrývajícího se na italském
venkově, Američan (2010, The American) s Georgem Clooneym, adaptace špionážního
románu Johna le Carrého o stíhání islámských teroristů v Hamburku Nejhledanější muž
(2014, A Most Wanted Man) s Philipem Seymourem Hoffmanem v jedné z jeho posledních
rolí důstojníka německé rozvědky Bachmanna, skutečný příběh fotografa Dennise Stocka,
jenž se spřátelil s hercem Jamesem Deanem, nazvaný Life (2015) s Robertem Pattinsonem
a Danem DeHaanem.
-mim-
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NEKONEČNÁ LÁSKA
barevný, milostný příběh, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, (Dolby
Digital/DTS/SDDS), dlouhý - 105 min.
Původní název: Endless Love. Země původu: USA, Japonsko. Výrobce: Bluegrass Films / Fake
Empire. Pro Universal Pictures. Ve spolupráci s Dentsu / Fuji Television. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 24.4.2014. Monopol: CinemArt (do 24.4.2017). Mluveno: anglicky (české titulky).
– Rozluč se s nevinností.
AUTOŘI: Námět: Scott Spencer – román Endless Love (1979, Nekonečná láska). Scénář:
Shana Festeová, Joshua Safran. Režie: Shana Festeová. II. režie: Steven Ritzi. Kamera:
Andrew Dunn. Hudba: Christophe Beck. Hudební supervize: Randall Poster. Různé skladby a
písně. Výprava: Clay Griffith. Kostýmy: Stacey Battatová. Střih: Maryann Brandonová. Zvuk:
Mary Ellisová. Vizuální efekty: (supervize) Eric Robinson; Mr. X. Koordinátoři kaskadérů:
Steven Ritzi, Randy James Beckman. Výkonní producenti: J. Miles Dale, Tracy Falcoová.
Producenti: Scott Stuber, Pamela Abdyová, Josh Schwartz, Stephanie Savageová. České
titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital).
HERCI: Alex Pettyfer (David Elliot), Gabriella Wildeová (Jade Butterfieldová), Bruce
Greenwood (Hugh Butterfield), Joely Richardsonová (Anne Butterfieldová), Robert Patrick
(Harry Elliot), Rhys Wakefield (Keith Butterfield), Anna Engerová (Sabine), Emma Rigbyová
(Jenny), Dayo Okeniyi (Mace).
Milostná romance Nekonečná láska režisérky Shany Festeové o vzplanutí sedmnáctileté Jade
a jejího o rok staršího spolužáka Davida podle románu Scotta Spencera je zároveň remakem
stejnojmenného snímku Franca Zeffirelliho s Brooke Shieldsovou a Martinem Hewittem v
hlavních rolích. - Dívka z bohaté rodiny Jade, poznamenané úmrtím nejstaršího syna, se
nebaví se spolužáky a tvrdě dře, aby se dostala na vytouženou medicínu. Náhodné setkání s
lehkomyslným Davem, který ji potají miluje a je jejím opakem, jí pomůže zbavit se traumatu z
bratrovy smrti, začít žít a hlavně se poprvé zamilovat. Její otec Hugh, obratný manipulátor a
rodinný uzurpátor, se bezohledně snaží zamilovaný pár rozdělit a mladíka, který není tak
docela bezúhonný, zdiskreditovat. Empatická matka Anne a dívčin bratr Keith ji naopak ve
vztahu podpoří. – Podle slov producenta Joshe Schwartze bylo záměrem natočit moderní
love story, která bude reálná, výsledkem je však sladkobolný příběh plný klišé, který má
blízko ke kýči.
-katSHANA FESTEOVÁ (nar. 28.8.1976, Los Angeles) vystudovala scenáristiku na Kalifornské
univerzitě (UCLA) a na Texaské univerzitě v Austinu (2003). Absolvovala také pokročilé
kurzy Amerického filmového institutu (AFI) a pracovala jako asistentka v umělecké
agentuře CAA, což jí pomohlo v získání užitečných kontaktů, stejně jako hlídání dětí
známých hollywoodských osobností. Debutovala rodinným dramatem Dar, jež mj.
soutěžilo na festivalu Sundance a slavnostně zahajovalo MFF v Karlových Varech 2009.
Dalšími snímky se však zařadila do hollywoodského mainstreamu. – Filmografie (režie,
není-li uvedeno jinak): kr. f. o vztahu starší ženy a teenagera Jonah (2004; r. Adam Penn;
sc., prod.) s Lindou Hamiltonovou, příběh manželů, kteří při autonehodě ztratí staršího ze
svých synů a přijmou do rodiny jeho těhotnou přítelkyni, The Greatest (2008, Dar; + sc. – V)
s Piercem Brosnanem, Susan Sarandonovou a Carey Mulliganovou, romanticky laděný film
o někdejší countryové hvězdě, která se s pomocí začínajícího autora snaží o comeback,
Country Strong (2010, Síla country; + sc. – V) s Gwyneth Paltrowovou a Garrettem
Hedlundem, milostná romance dvou maturantů podle románu Scotta Spencera Nekonečná
láska (2014, Endless Love; + spol. sc.), zfilmovaného už v roce 1981 Francem Zeffirellim,
drama ženy s degenerativním onemocněním a její mladé opatrovnice You’re Not You
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(2014, Ty nejsi ty; r. George C. Wolfe; spol. sc.) s Hilary Swankovou a Emmy Rossumovou.
-mim-
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(NE)ZADANÍ
barevný, romantická komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 95 min.
Původní název: That Awkward Moment. Země původu: USA. Výrobce: Treehouse Pictures.
Ve spolupráci s Aversano Films / What If It Barks Films / Ninjas Runnin’ Wild Productions /
Virgin Produced. Pro Focus Features. Rok výroby: 2014. Premiéra: 27.3.2014. Monopol: Blue
Sky Film. Mluveno: anglicky (české titulky). – Když sex zamíchá kartami.
AUTOŘI: Scénář: Tom Gormican. Režie: Tom Gormican. Kamera: Brandon Trost. Hudba:
David Torn. Hudební supervize: Laura Katzová. Různé skladby a písně. Výprava: Ethan
Tobman. Kostýmy: Anna Bingemannová. Střih: Shawn Paper, Greg Tillman. Zvuk: (design)
Trevor Gates; Jack Hutson. Vizuální efekty: Post Mango. Koordinátor kaskadérů: Manny
Siverio. Výkonní producenti: Peter Schlessel, Lia Bumanová, Zac Efron, Jason Barrett,
Michael Simkin, James Gibb, Darren Blumenthal, Manu Gargi, John Friedberg. Producenti:
Kevin Turen, Andrew O’Connor, Scott Aversano, Justin Nappi. Koproducenti: Ray Marshall,
Andrew Fierberg. České titulky: Jana a Jiří Štefflovi (Filmprint Digital).
HERCI: Zac Efron (Jason), Miles Teller (Daniel), Michael B. Jordan (Mikey), Imogen Pootsová
(Ellie), Mackenzie Davisová (Chelsea), Jessica Lucasová (Vera), Addison Timlinová (Alana),
Josh Pais (Fred), Evelina Turenová (Sophie), Lola Glaudiniová (Sharon), John Rothman,
Barbara Garricková (Chelseini rodiče), Tina Benkoová, Joseph Adams (Elliini rodiče), Alysia
Reinerová (Amanda), Kate Simsesová (brýlatá dívka).
Ve snímku scenáristy a režiséra Toma Gormicana (Ne)zadaní pracují svobodní skoro třicátníci
Jason a Daniel jako výtvarníci knižních přebalů a jejich kamarád Mikey je ženatý lékař. Když
Mikeyho manželka Vera požádá o rozvod, slíbí si trojice pouze nezávazné vztahy s druhým
pohlavím a pařby. Při prvním flámu dojde i na viagru. Jako naschvál se Jason vzápětí seznámí
s roztomilou a chytrou Ellií, Daniel se sblíží s dávnou kamarádkou Chelseou a Mikey se snaží
získat zpět Veru. Ani jeden nepřizná, že porušil slib, ale pravda a láska nakonec vyjdou
najevo… -(Ne)zadaní jsou průměrnou a předvídatelnou kámošskou komedií, ale děj se
tentokrát obejde bez vulgarit a nechutností i bez přemíry trapasů.
-katTOM GORMICAN absolvoval Brownovu univerzitu v Providence, Rhode Island. Působil mj.
v newyorské produkční společnosti GreeneStreet Films. Jako koproducent se podílel na
epizodovém snímku třinácti režisérů Mládeži nepřístupno (2013, Movie 43) a s pomocí
Zaca Efrona samostatně debutoval jako scenárista a režisér kámošské komedie (Ne)zadaní
(2014, That Awkward Moment; + herec).
-tbk-
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NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI
barevný, životopisný, hudební, dokumentární, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, DVD-K,
dlouhý – 96 min.
Původní název: 20,000 Days on Earth. Země původu: Velká Británie. Výrobce: Pulse Films.
Ve spolupráci s Film4 / BFI / Corniche Pictures / PHI Films / Goldin Films / JW Films. Rok
výroby: 2014. Premiéra: 9.10.2014. Monopol: AČFK (do 30.4.2024). Mluveno: anglicky
(české titulky). – Výjimečný dokument o výjimečném hudebníkovi.
AUTOŘI: Scénář: Iain Forsyth, Jane Pollardová, Nick Cave. Režie: Iain Forsyth, Jane
Pollardová. Kamera: Erik Wilson. Hudba: Nick Cave, Warren Ellis. Různé skladby a písně.
Výprava: Simon Rogers. Střih: Jonathan Amos. Zvuk: Kevin Paul. Vizuální efekty: (design) Uel
Hormann. Výkonní producenti: Thomas Benski, Lucas Ochoa, Anna Higgsová, Tabitha
Jacksonová, Hani Farsi, Phoebe Greenbergová, Penny Mancusoová, Paul Goldin, Paul
Grindey. Producenti: James Wilson, Dan Bowen. Koproducent: Alex Dunnett. České titulky:
Helena Rejžková (Linguafilm).
ÚČINKUJÍ: Nick Cave, Susie Caveová [Bicková], Warren Ellis, Darian Leader, Ray Winstone,
Blix Bargeld, Kylie Minogueová, Arthur Cave, Earl Cave, Thomas Wydler, Martyn Casey,
Conway Savage, Jim Sclavunos, Barry Adamson, George Vjestica; Kirk Lake, Lizzie Phillipsová,
The Bad Seeds.
CENY: Sundance 2014: nejlepší režie (Iain Forsyth, Jane Pollardová), nejlepší střih (Jonathan
Amos). MFF v Istanbulu 2014: Cena FIPRESCI. Cena Britského nezávislého filmu: Cena
Douglase Hickoxe za nejlepší režijní debut (Iain Forsyth, Jane Pollardová). - Cena BAFTA:
(nominace) nejlepší dokument (Iain Forsyth, Jane Pollardová). Cena ISA: (nominace) nejlepší
dokument.
Celovečerní autorský portrét Nick Cave: 20 000 dní na Zemi natočila dvojice uznávaných
britských vizuálních umělců Jane Pollardová (nar. 1972) a Iain Forsyth (nar. 1973) v úzkém
sepjetí s Nickem Cavem (nar. 1957), který se podílel i na scénáři. Tato výjimečná spolupráce
navázala na dřívější projekty a vzájemné přátelství. – Autoři rafinovaně inscenují „autentický
jubilejní den“ kultovního hudebníka, skladatele, textaře, herce a spisovatele. Odžité hutné
roky pilného „démona“ jsou vměstnány do rychlé retrospektivy archivních záběrů v úvodu,
do dialogu s psychoanalytikem Darianem Leaderem (krásné dětství, uvolněné dospívání,
rodiče, vzpomínky, které definují konkrétní život, okamžiky, jež nás přetváří), do domáckého
oběda u spoluhráče Warrena Ellise (přátelské vzpomínky souputníků), do návštěvy a
„přehrabování se“ v Archivu Nicka Cavea (tvůrčí dráha, osudová setkání, důležité „adresy“) a
do pojídání pizzy se syny u televize (rodina); některé úvahy probere Cave s blízkými a
obdivovanými kolegy či přáteli (Ray Winstone, Blix Bargeld, Kylie Minogueová), kteří se mu
zjevují během přesunů v jeho autě. Intimní okamžiky komponování, psaní textů, studiových
zkoušek a natáčení vypovídají o pochybnostech, úskalích a tajemstvích inspirace i o
zdlouhavé „šichtě“, vedoucí k výslednému dílu. - Snímek, proti možnému očekávání poměrně
chudý na hudební pasáže, vrcholí koncertem v australském Sydney, kde s Cavem a kapelou
The Bad Seeds vystupuje dětský pěvecký sbor. – Výroční den z fikce a reality spojují úvahy a
citace písňových, básnických a dalších textů, dotvářející Caveovy přechody z vnitřního do
vnějšího světa na blízkých místech v jeho současném anglickém „reálu“ (Brighton atd.). – V
kompaktním uhrančivém „dokumentu“ autoři zčásti obnažují nitro (rituály, děsy, prožité
křivdy, úspěchy, přízeň osudu, nekonečné hledání, stárnutí) výjimečné hvězdy, především
však zdařile předvádějí univerzálnější model charismatické osobnosti, obdařené ohromující
energií, a působivě zachycují posedlost uměleckou tvorbou.
-kk-
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NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
barevný, fantastická komedie, dobrodružný, přístupný, 2-D, Dolby Atmos, dlouhý – 98 min.
Původní název: Night at the Museum: Secret of the Tomb. Země původu: USA, Velká
Británie. Výrobce: 21 Laps / 1492 Entertainment. Ve spolupráci s Dune Entertainment. Pro
Twentieth Century Fox. Rok výroby: 2014. Premiéra: 18.12.2014. Monopol: CinemArt.
Mluveno: anglicky (české titulky), česky (dabováno). – Ještě jedna noční směna a Země bude
zachráněna.
AUTOŘI: Námět: Thomas Lennon, Robert Ben Garant - postavy. Mark Friedman, David
Guion, Michael Handelman. Scénář: David Guion, Michael Handelman. Režie: Shawn Levy. II.
režie: Brad Martin. Kamera: Guillermo Navarro. Hudba: Alan Silvestri. Různé skladby a písně.
Výprava: Martin Whist. Kostýmy: Marlene Stewartová. Střih: Dean Zimmerman. Zvuk:
(design) Craig Henighan, Warren Hendricks, Coll Anderson; Chris Duesterdiek. Maskérské
efekty a návrhy bytostí: Adrien Morot, Kathy Tseová. Vizuální efekty: (supervize) Erik Nash;
MPC, Method Studios, Digital Domain, Cinesite, Lola VFX, Zoic Studios. Koordinátor
kaskadérů: Brad Martin. Výkonní producenti: Mary McLaglenová, Josh McLaglen, Dan
Levine, Michael Barnathan, David Guion, Michael Handelman. Producenti: Shawn Levy, Chris
Columbus, Mark Radcliffe. Koproducent: Blondel Aidoo. České titulky: Kateřina Hámová.
Český překlad: Zbyněk Ryba. Režie české verze: Alice Hurychová (LS Productions dabing).
HERCI: Ben Stiller (Larry Daley/Laa – David Prachař), Robin Williams (Teddy Roosevelt –
Ladislav Mrkvička), Owen Wilson (Jedediah – Bohdan Tůma), Steve Coogan (Octavius – Viktor
Dvořák), Ricky Gervais (dr. McPhee – Igor Bareš), Dan Stevens (rytíř Lancelot – Martin
Sobotka), Rebel Wilsonová (Tilly – Igonda Ševčíková), Skyler Gisondo (Nick Daley – Robin
Pařík), Rami Malek (Ahmenrah – Jan Maxián), Patrick Gallagher (Hun Attila – Jiří Valšuba),
Mizuo Pecková (Sakagewea – René Slováčková), Ben Kingsley (Merenkahre – Pavel Soukup),
Rachael Harrisová (Madeline Phelpsová – Simona Postlerová), Dick Van Dyke (Cecil –
Bohuslav Kalva), Mickey Rooney (Gus – Karel Richter), Bill Cobbs (Reginald – Jiří Valšuba),
Anjali Jayová (Šepseheret), Hugh Jackman (Hugh Jackman – Zdeněk Mahdal), Alice Eveová
(Alice Eveová – René Slováčková), Brennan Elliott (Robert Fredericks); opička Crystal
(Dexter).
Třetí díl úspěšné série Shawna Levyho s názvem Noc v muzeu: Tajemství hrobky je zároveň
jejím epilogem. Tentokrát se děj odehrává nejen v Americkém přírodovědném muzeu v New
Yorku, ale také v londýnském Britském muzeu. Všemu předchází prolog z roku 1938, v němž
malý syn vůdce archeologické expedice Cecil náhodou objeví hrobku faraona Ahmenraha se
zlatou tabulkou, jež má moc oživovat v noci muzejní exponáty. Tabulka však začne
„korodovat“, což má za následek, že se oživlé bytosti „zasekávají“, voskovatí a chřadnou.
Larry Daley, který povýšil z nočního hlídače na ředitele nočního provozu muzea, tak musí
rychle jednat. Od svých starých předchůdců Cecila (objevitele hrobky), Guse a Reginalda
zjistí, že pomoci mohou jen Ahmenrahovy rodiče, umístění v Britském muzeu. Vyrazí tam s
dospívajícím synem Nickem i s několika přáteli z expozic. Oklame obézní noční hlídačku Tilly
a s pomocí rytíře Lancelota z tamních sbírek se dostane s ostatními k faraonovi
Merenkahremu a jeho ženě Šepseheret, od nichž zjistí, že tabulka se nabíjí měsíčním
světlem. Předmětu se ovšem zmocní Lancelot, a tak následuje velká honička po Londýně, do
níž se zapletou i herci z muzikálu Camelot. Nakonec vše dobře dopadne a výprava bez
tabulky i bez mladého faraona, který zůstal s rodiči, se vrátí do New Yorku. Exponáty jsou
smířeny s tím, že bez tabulky jejich noční život končí. Avšak po třech letech se část britské
sbírky objeví v americkém muzeu na výstavě, a tak může v noci vypuknout velká slavnost.
Larry to pozoruje z ulice. – Ben Stiller si zahrál kromě Larryho také neandrtálce Laa. Snímek,
postavený především na tricích a těžící z ustáleného schématu, je věnován památce Robina
Williamse a Mickeyho Rooneyho, kteří se v něm naposledy objevují na plátně. –
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Předcházející díly: Noc v muzeu (2006, Night at Museum; r. Shawn Levy) a Noc v muzeu 2
(2009, Night at the Museum 2/Night at the Museum: Battle of the Smithsonian; r. Shawn
Levy).
SHAWN LEVY (vl. jm. Shawn Adam Levy, nar. 23.7.1968, Montreal) pochází z židovské
rodiny a už během středoškolských studií navštěvoval letní herecké kurzy (Stagedoor
Manor v cattskillském Loch Sheldrake). Vystudoval drama na Yaleově univerzitě (1989) a
přesídlil do Los Angeles, kde vytvářel menší úlohy ve filmech a vystupoval v TV seriálech,
např. China Beach, 21 Jump Street (Jump Street 21 – TV), Thirtysomething (Třicet a něco),
Tour of Duty (Četa v akci – TV), Lifestories (Životní příběhy), Beverly Hills 90210 (uveden v
TV), Step by Step (Krok za krokem – TV). Absolvoval režisérský program na Jihokalifornské
univerzitě (USC), kde natočil krátký snímek Překonaný rekord, díky němuž získal
režisérskou práci na TV seriálech pro děti a mládež, např. The Secret World of Alex Mack
(1996-97, Tajuplný svět Alex Mackové – TV), The Journey of Alex Strange (1997-98, Cesta
Allena Strange), Lassie (1997-99; uveden v TV), Animorphs (1998-99), So Weird (1999, Pro
strach uděláno – TV), The Famous Jett Jackson (1998-2003, Slavný Jett Jackson; + spol. sc.,
spol. prod., herec), za nějž obdržel kanadskou výroční cenu Gemini v kategorii dětských
programů, a Pepper Dennis (2006; + spol. prod.). Po dvou nezávislých titulech dostal
angažmá v Hollywoodu, kde se prosadil jako plodný komediograf, zejména úspěšnými
remaky Dvanáct do tuctu a Růžový panter. Největšího diváckého ohlasu dosáhl veseloherní
trilogií Noc v muzeu. Založil výrobní společnost 21 Laps Entertainment, v níž od roku 2005
produkoval TV seriály. Vedle několika neprodaných pilotů, např. Joint Custody (2005,
Střídavá péče; + režie), Family Album (2011, Rodinné album; + režie), Little Brother (2012,
Malý bratr; + režie) a Family Trap (2012, Rodinná past; + režie), je jako výkonný producent
podepsán pod sitcomy Last Man Standing (2011-12, Poslední chlap – TV) s Timem Allenem
a Cristela (2014-1?). Nesmíme ho zaměňovat s filmovým kritikem téhož jména, autorem
několika knih, mj. i u nás vydané biografie Paula Newmana. – Filmografie: (herec) Miles to
Go… (TV-1986, Míle před sebou…; r. David Greene), Zombie Nightmare (1986, Zombie
noční můra; r. Jack Bravman – V), Wild Thing (1987, Divoká věc; r. Max Reid – TV), First
Offender (TV-1987, První přestupek; r. Timothy Bond), Liberace: Behind the Music (TV1988, Liberace: Za hudbou; r. David Greene), The Kiss (1988, Polibek; r. Pen Densham – V),
Brotherhood of the Gun (TV-1991, Hollister; r. Vern Gillum – V), Made in America (1993,
Made in America; r. Richard Benjamin), Troubleshooters: Trapped Beneath the Earth (TV1993, Podzemní past; r. Bradford May – V); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Broken
Record (1994, Překonaný rekord; + střih, prod.), příběh dospívajícího chlapce,
pokoušejícího se po letech objasnit otcovu smrt, Address Unknown (1997, Adresa
neznámá), romantický snímek Just in Time (1997, Právě včas; + herec – TV), dobrodružná
akční komedie Jett Jackson: The Movie (TV-2001, Jett Jackson: Film; + spol. prod.), satirický
příběh teenagera, jenž se pustí do křížku s hollywoodským producentem kvůli ukradenému
námětu, Big Fat Liar (2002, Velký tlustý lhář; + herec – V) s Frankiem Munizem a Paulem
Giamattim, romantická komedie Líbánky (2003, Just Married) s Ashtonem Kutcherem a
Brittany Murphyovou, rodinná komedie Dvanáct do tuctu (2003, Cheaper by the Dozen; +
herec) se Stevem Martinem a Bonnií Huntovou, kriminální veselohra Růžový panter (2006,
The Pink Panther) se Stevem Martinem v roli inspektora Clouseaua, fantastické komedie
Noc v muzeu (2006, Night at the Museum; + spol. prod.) a Noc v muzeu 2 (2009, Night at
the Museum: Battle of the Smithsonian; + spol. prod., herec), jejichž hrdiny jsou oživlé
muzejní exponáty, komedie o manželském páru, snažícím se oživit vzájemný vztah, Date
Night (2010, Noční rande; + spol. prod. – V) se Stevem Carellem a Tinou Feyovou, akční scifi podle povídky Richarda Mathesona Ocelová pěst (2011, Real Steel; + spol. prod.) s
Hughem Jackmanem v úloze zkrachovalého majitele zápasnického robota, komedie o
nezaměstnaných obchodních cestujících, hledajících práci, Stážisti (2013, The Internship; +
spol. prod.) s Vincem Vaughnem a Owenem Wilsonem, adaptace románu Jonathana
Troppera o čtyřech dospělých sourozencích, kteří po otcově smrti stráví společný týden s
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matkou a svými blízkými, This Is Where I Leave You (2014, Co by kdyby; + spol. prod.) s
Jasonem Batemanem, Tinou Feyovou a Jane Fondaovou, závěrečný díl úspěšné série Noc v
muzeu: Tajemství hrobky (2014, Night at the Museum: Secret of the Tomb; + spol. prod.),
opět s Benem Stillerem v roli někdejšího nočního hlídače; (produkce nebo výkonná
produkce či podíl na nich, není-li uvedeno jinak) I Saw Mommy Kissing Santa Claus (2001,
Viděl jsem maminku líbat Santa Clause; r. John Shepphird – TV), Cheaper by the Dozen 2
(2005, Dvanáct do tuctu 2; r. Adam Shankman; + herec – V), Mejdan v Las Vegas (2008,
What Happens in Vegas; r. Tom Vaughan), The Rocker (2008, Rocker; r. Peter Cattaneo –
V), Růžový panter 2 (2009, The Pink Panther 2; r. Harald Zwart), Sousedská hlídka (2012,
The Watch; r. Akiva Schaffer), The Spectacular Now (2013, Kouzlo přítomného okamžiku; r.
James Ponsoldt – TV), Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (2014,
Alexandr a jeho příšerný, hrozný, úplně špatný den k ničemu; r. Miguel Arteta).
-mim-
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NOE
barevný, biblický, katastrofický, dobrodružný, 12 nevhodný pro děti, 2-D, 3-D, 4DX,
Datasat/Dolby Atmos, dlouhý – 138 min.
Původní název: Noah. Země původu: USA. Výrobce: Protozoa Pictures. Pro Paramount
Pictures / Regency Enterprises. Rok výroby: 2014. Premiéra: 27.3.2014. Monopol: CinemArt.
Mluveno: anglicky (české titulky); česky (dabováno). – Konec světa právě začíná.
AUTOŘI: Námět: (neuveden) Darren Aronofsky, Ari Handel – komiks Noe – trest za krutost
(2007, Mladá fronta, Praha 2014). Scénář: Darren Aronofsky, Ari Handel. Režie: Darren
Aronofsky. II. režie: George Aguilar. Kamera: Matthew Libatique. II. kamera: Lukasz Jogalla.
Hudba: Clint Mansell. Různé skladby a písně. Výprava: Mark Friedberg. Kostýmy: Michael
Wilkinson. Střih: Andrew Weisblum. Zvuk: Ken Ishii. Maskérské efekty a návrhy bytostí:
Adrien Morot. Vizuální efekty: (supervize) Ben Snow; (+ animace) Industrial Light & Magic;
Look Effects, Technicolor, Mr. X Gotham. Zvláštní efekty: (supervize) Burt Dalton.
Koordinátoři kaskadérů: George Aguilar, Douglas Crosby. Výkonní producenti: Ari Handel,
Chris Brigham. Producenti: Scott Franklin, Darren Aronofsky, Mary Parentová, Arnon
Milchan. Koproducenti: Amy Hermanová, Cale Boyter. České titulky: Kateřina Hámová
(Filmprint Digital). České dialogy a režie české verze: Petr Sitár (LS Productions dabing).
HERCI: Russell Crowe (Noe – Jiří Schwarz), Jennifer Connellyová (Naamech – Jitka Ježková),
Ray Winstone (Tubal-Kain – Pavel Šrom), Anthony Hopkins (Metúšelah – Bohuslav Kalva),
Emma Watsonová (Ila – Anežka Pohorská), Logan Lerman (Chám – Matouš Ruml), Douglas
Booth (Šém – Petr Neskusil), Marton Csokas (Lamech – Martin Zahálka), Kevin Durand
(Ramel), Leo McHugh Carroll (Jáfet), Finn Wittrock (mladý Tubal-Kain); (hlasy) Nick Nolte
(Semjáza – Zdeněk Maryška), Mark Margolis (Magog), Frank Langella (Og).
CENY: Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší původní píseň (Patti Smithová, Lenny Kaye: Mercy
Is).
Starozákonní příběh o Noemově arše režisér Darren Aronofsky ve filmu Noe upravil a
pozměnil podle čyřdílného komiksu, který s Arim Handelem napsali a jehož první díl Noe trest za krutost vyšel u nás současně s filmovou premiérou. - Po prologu o stvoření světa,
vyhnání Evy a Adama a Kainově bratrovraždě lidé zabíjejí zvířata i sebe navzájem, hřeší a ničí
Zemi. Bohabojného vegetariána Noema, jemuž v dětství Kainův potomek Tubal-Kain zabil
otce, sužují neblahé vidiny o potopě. Vydá se s manželkou Naamech a se syny Chámem,
Šémem a Jáfetem na Ararat za praotcem Metúšelahem. Cestou ve vyvražděné vesnici
zachrání zraněnou dívku Ilu. Po setkání s prapředkem Noe pochopí, co Stvořitel žádá. Začne
stavět archu. Pomáhají mu padlí andělé v podobě kamenných obrů, které Bůh za jejich
pomoc Adamovi a Evě svrhl na Zemi. Noe si usmyslí, že Bůh s člověkem jako s nevydařeným
pokusem hodlá skoncovat; jeho rodinou tedy lidský rod vymře. Synové (na rozdíl od těch
starozákonních) ženy nemají a Ila je neplodná. Naamech však nehodlá upřít potomkům
budoucnost a poprosí praotce o pomoc. - Do hotové archy přicházejí zvířata. Zkáza vypukne.
Rodina plavidlo ubrání před lidmi, kteří se do něj snaží vniknout. Zraněný vůdce lidí,
proradný Tubal-Kain, se však do archy tajně dostane a lstí získá podporu Šéma, rozzlobeného
na otce, který mu nepomohl zachránit dívku, již si vybral. Když vyjde najevo Ilino těhotenství,
změní se Noe v psychopatického tyrana, trpícího pod břemenem odpovědnosti a oddanosti k
Bohu, čímž se vztahy v kdysi funkční, milující a bohabojné rodině komplikují. Pokud dívka
porodí dceru, je Noe odhodlán potomka zabít. Z biblické legendy se stal psychologický
thriller. - Ila během plavby porodí dvojčata-dívky. Tubal-Kain se střetne s odvěkým
nepřítelem a je zabit. Noe pak nedokáže novorozeňata zavraždit. – Po opadnutí vod se
rodina, kterou opustí Šém, usmíří.
-kat-
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DARREN ARONOFSKY (nar. 12.2.1969, Brooklyn, New York) pochází z rodiny židovských
učitelů a vyrůstal v sousedství Manhattan Beach, rekreační oblasti Coney Islandu. V roce
1987 nastoupil na Harvardovu univerzitu, kde studoval sociální antropologii. Brzy však
přešel na všeobecná studia a začal natáčet krátké snímky, mezi nimi několikrát oceněný
Supermarket Sweep (mj. nominace na studentského Oscara). Pokračoval v postgraduálním
studiu režie na Americkém filmovém institutu (AFI), kde vznikly krátké filmy Štístko a
absolventský Protozoa, podle nějž později nazval svou výrobní společnost. V celovečerním
hraném filmu debutoval surrealistickým thrillerem Pí (Cena za režii na festivalu Sundance,
Cena ISA za nejlepší první scénář a nominace za nejlepší první režii), následovaným dalšími
oceněnými snímky Rekviem za sen (Zlatý klas na MFF ve Valladolidu ex aequo, nominace
na Cenu ISA za režii), Wrestler (Zlatý lev na MFF v Benátkách, Cena ISA za nejlepší film) a
jeho nejlepším dílem Černá labuť (Cena ISA za režii, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a
na Cenu BAFTA za režii). Díky vlastnímu produkčnímu zázemí si i v rámci Hollywoodu
udržuje značnou míru autonomie. V jeho snímcích se často objevuje téma posedlosti, jež
ho provází i v uměleckém životě. Tvůrčímu procesu se věnuje naplno a velmi sebestředně,
takže bývá občas obviňován z arogance vůči divákovi, jako v případě kontroverzně přijaté
Fontány. Klíčový podíl na jeho vizuálně podmanivých snímcích má stálý kameraman
Matthew Libatique (za svou souhru dostali Zvláštní cenu na Camerimage v Bydhošti 2010),
častými spolupracovníky jsou rovněž hudební skladatel Clint Mansell a střihač Andrew
Weisblum. Aronofsky má syna z dlouholetého vztahu s britskou herečkou Rachel
Weiszovou (2001-2010) a je zasnoubený s kanadskou producentkou Brandi-Ann
Milbradtovou. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Supermarket Sweep (1990;
+ sc.), Fortune Cookie (1991, Štístko; + prod.), Protozoa (1993; + sc.) a No Time (1994, Není
čas); příběh paranoidního matematika, jenž věří, že čísly lze vysvětlit cokoliv, Π (1997, Pí; +
spol. nám., sc. – V), nemilosrdný portrét lidí propadlých drogám Rekviem za sen (2000,
Requiem for a Dream; + spol. sc., herec) s vynikajícím výkonem Ellen Burstynové,
ambiciózní sci-fi, odehrávající se ve třech časových rovinách, Fontána (2006, The Fountain;
+ spol. nám., sc.) s Hughem Jackmanem v úloze muže, hledajícího věčný život, drama
stárnoucího zápasníka Wrestler (2008, The Wrestler; + spol. prod.) s pozoruhodným
hereckým návratem Mickeyho Rourkea, thriller z baletního prostředí Černá labuť (2010,
Black Swan) s oscarovým výkonem Natalie Portmanové, výpravný biblický příběh Noe
(2014, Noah; + spol. nám., spol. sc., spol. prod.) s Russellem Crowem; (podíl na produkci či
výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Hlubina (2002, Below; r. David Twohy; + spol.
sc.), Fighter (2010, The Fighter; r. David O. Russell), Zipper (2014; r. Mora Stephensová). –mim-
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NON-STOP
barevný, thriller, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat,
dlouhý – 107 min.
Původní název: Non-Stop. Země původu: Francie, USA, Velká Británie, Kanada. Výrobce:
Silver Pictures. Ve spolupráci Anton Capital Entertainment / Lovefilm. Pro StudioCanal. Rok
výroby: 2013. Premiéra: 27.2.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky (české titulky).
– Únos je teprve začátek.
AUTOŘI: Námět: John W. Richardson, Chris Roach. Scénář: John W. Richardson, Chris Roach,
Ryan Engle. Režie: Jaume Collet-Serra. Kamera: Flavio Labiano. Hudba: John Ottman. Různé
skladby a písně. Výprava: Alexander Hammond. Kostýmy: Catherine Marie Thomasová.
Střih: Jim May. Zvuk: Danny Michael. Vizuální efekty: (supervize) Richard Yuricich; Prime
Focus World, Prologue Films, User T38, Image Engine. Zvláštní efekty: (koordinátor) Shane
Gross. Koordinátor kaskadérů: Jerry Hewitt, Marc Vanselow. Výkonní producenti: Steve
Richards, Ron Halpern, Olivier Courson, Herbert W. Gaines, Jeff Wadlow. Producenti: Joel
Silver, Andrew Rona, Alex Heineman. Koproducenti: Richard Mirisch, Adam Kuhn. České
titulky: Natálie Nádassy (Filmprint Digital).
HERCI: Liam Neeson (Bill Marks), Julianne Mooreová (Jen Summersová), Scoot McNairy (Tom
Bowen), Michelle Dockeryová (Nancy), Nate Parker (Zack White), Corey Stoll (Austin Reilly),
Lupita Nyong’o (Gwen), Omar Metwally (dr. Nasir), Jason Butler Harner (Kyle Rice), Linus
Roache (David McMillan), Shea Whigham (agent Marenick), Anson Mount (Jack Hammond).
Žánrový specialista Jaume Collet-Serra obsadil v thrilleru Non-Stop známého herce Liama
Neesona do podobné role jako v thrilleru Neznámý (2011, Unknown): hrdina musí vzdorovat
podezření, že je zločinec, a zároveň musí zabránit katastrofě. – Federální letecký šerif Bill
Marks se po smrti dcerky stal notorikem a svou profesi, při níž má chránit pasažéry,
vykonává jen s přemáháním. Vše se změní, když při letu z New Yorku do Londýna zjistí, že na
palubě letadla je někdo, kdo ho dokonale zná a kdo požaduje zaplatit sto padesát milionů
dolarů na účet, patřící právě jemu. Zločinec záhy začne naplňovat hrozbu, že každých dvacet
minut zemře jeden člověk. Pro pozemní centrálu se však Marks stane podezřelým, a zůstane
tak odkázán jen sám na sebe a na pomoc několika dalších lidí, mj. životem unavené Jen
Summersové nebo letušky Nancy. Muž si nakonec poradí nejen se dvěma zločinci, ale i s
aktivovanou bombou. – Zápletka se značně komplikuje a stopy k pachatelům jsou rafinovaně
měněny. Scenáristé se ovšem nakonec spokojí s poněkud nejasným řešením... – Kromě
prologu před letem a epilogu po nouzovém přistání poničeného stroje se celý film odehrává
v klaustrofobních prostorách letadla. - Nezaměňovat s českým celovečerním dokumentem
Nonstop (1998; r. Jan Gogola ml.).
-tbkJAUME COLLET-SERRA (nar. 23.3.1974, Sant Iscle de Vallalta, Katalánsko) přesídlil v
osmnácti letech do Los Angeles a vystudoval film na hollywoodské Columbia College.
Přivydělával si jako střihač a ještě během studií začal natáčet hudební videoklipy. Dostal
práci jako reklamní režisér a rychle se prosadil spoty pro Playstation, Budweiser,
MasterCard, Miller-Lite, Pontiac, Smirnoff Ice, Renault, Verizon, 7UP aj. Jeho práce zaujaly
producenta Joela Silvera, který ho angažoval jako režiséra remaku Dům voskových figurín a
tak nastartoval jeho kariéru, v níž Collet-Serra bodoval především komerčně úspěšnými
thrillery. Režíroval také dvě epizody TV seriálu The River (2012, Řeka; + spol. prod. – TV). S
přítelem Juanem Soláem založil společnost Ombra Films, specializující se na laciné horory,
v níž dává příležitost začínajícím tvůrcům. – Filmografie: (režie) moderní verze známého
hororu z 50. let Dům voskových figurín (2005, House of Wax), pokračování úspěšného
fotbalového snímku Goal II: Living the Dream (2006, Góóól! II – V), drama rodičů
adoptované dívenky, která není tak nevinná, jak vypadá, Orphan (2009, Sirotek – TV) s
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Verou Farmigaovou a Peterem Sarsgaardem, drama amerického botanika, jenž se při
konferenci v Berlíně stane terčem zabijáků, Neznámý (2011, Unknown) s Liamem
Neesonem a Diane Krugerovou, thriller z paluby letadla ohrožovaného vyděrači Non-Stop
(2013, Non-Stop) s Liamem Neesonem a Julianne Mooreovou, příběh stárnoucího zabijáka,
jenž se musí postavit bývalému šéfovi, Noční běžec (2015, Run All Night), opět s
Neesonem; (produkce či výkonná produkce) Mindscape (2013; r. Jorge Dorado), Hooked
Up (2013, Vzájemné pouto; r. Pablo Larcuen), Eden (2014; r. Shyam Madiraju), Welcome to
Harmony (2014, Vítejte v Harmony; r. Miguel Ángel Vivas).
-mim-
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NYMFOMANKA, ČÁST I. – REŽISÉRSKÁ VERZE
barevný/černobílý, erotický, psychologický, 18 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý
– 145 min.
Původní název: Nymphomaniac Vol. I. – Director’s Cut. Země původu: Dánsko, SRN, Francie,
Belgie. Výrobce: Zentropa Entertainment s31. Koprodukce: Zentropa International / Slot
Machine / Caviar. S podporou Danish Film Institute / Filmstiftung Nordrhein-Westfalen /
Eurimages / Deutscher Filmförderfonds / Nordic Film & TV Fond / CNC / Belgian Tax Shelter /
Flanders Audiovisual Fund /Program Media EU. Ve spolupráci s DR / Film i Väst. S účastí Arte
/ Canal Plus / The West Danish Film Fund. Rok výroby: 2014. Premiéra: 15.9.2014. Monopol:
Aerofilms (do 15.9.2021). Mluveno: anglicky (české titulky).
AUTOŘI: Scénář: Lars von Trier. Režie: Lars von Trier. II. režie: Peter Hjorth. Kamera: Manuel
Alberto Claro. Hudba: různé skladby a písně. Výprava: Simone Grauová. Kostýmy: Manon
Rasmussenová. Střih: Molly Malene Stensgaardová. Zvuk: Kristian Eidnes Andersen. Masky:
Dennis Knudsen. Vizuální efekty: (supervize) P. Hjorth; Buf. Výkonní producenti: Peter
Aalbaek Jensen, Marie Gade Denessenová, Peter Garde. Producentka: Louise Vesthová.
Koproducenti: Bettina Brokemperová, Marianne Slotová, Bert Hamelinck, Madeleine
Ekmanová. České titulky: Anna Kareninová (Filmprint Digital).
HERCI: Charlotte Gainsbourgová (Joe), Stellan Skarsgård (Seligman), Stacy Martinová (mladá
Joe), Shia LaBeouf (Jerôme), Christian Slater (otec Joe), Hugo Speer (H.), Uma Thurmanová
(paní H.), Nicolas Bro (F.), Sophie Kennedy Clarková (B.), Connie Nielsenová (matka Joe).
CENY: Ceny Evropské filmové akademie: (nominace; oba díly) nejlepší film, nejlepší herečka
(Charlotte Gainsbourgová), nejlepší herec (Stellan Skarsgård).
Uvedení dvoudílného opusu Larse von Triera Nymfomanka, část I. a Nymfomanka, část II.
bylo provázeno rafinovanou kampaní, zdůrazňující jeho skandálnost a sexuální otevřenost, a
každý díl byl uvozen konstatováním: „Toto je zkrácená a cenzurovaná verze původního filmu
Nymfomanka. Byla pořízena s povolením Larse von Triera, ale bez jeho přispění.“ Nyní přišly
do kin autorem provedené verze Nymfomanka, část I. – režisérská verze a Nymfomanka, část
II. – režisérská verze, jež byly poprvé uvedeny na MFF v Berlíně 2014 (I.) respektive na MFF v
Benátkách 2014 (II.). Nymfomanka je po „temném” a brutálním Antikristovi (2009) a vizuálně
opulentní Melancholii (2011) posledním dílem Trierovy Trilogie deprese. Titulní hrdinka s
mužským jménem Joe vypráví svůj životní příběh osamělému vzdělanému Seligmanovi, který
ji našel zmlácenou v uličce. Žena kvůli své závislosti na sexu pohrdá sama sebou a považuje
se za bídnou osobu. Stárnoucí muž to tak však nevidí a čas od času vypravěčku přeruší; dialog
tak odlišných bytostí je plný překvapivých i vtipných metafor, bizarností či černého humoru.
Stejně tak se zpočátku jeví i Joein pestrý sexuální život, jenže závislost a neukojitelnost, jimž
nešťastná žena stále více propadá, ji strhávají do hlubin depresí a zoufalství. – Joe popisuje
jak přišla o panenství s mladíkem Jerômem, jak s kamarádkou B. soutěžila ve vlaku v počtu
svedených mužů, jak propadala stále více své chorobě, jak umíral její otec, jak se znovu
sblížila s Jerômem a jak ztratila libido. – Dílo by se bez otevřených a „úchylných” sexuálních
scén nemohlo obejít, přičemž každá má v promyšleném ději nezastupitelné místo, právě tak
jako meditace či filozofické úvahy na nejrůznější témata (od rybářství, přes psychologii až k
historickým exkurzům). Nymfomanka, část I. je rozdělena do pěti kapitol. Trier využil
schopnosti své stabilní herečky Charlotte Gainsbourgové, která exceluje v psychicky i fyzicky
obtížné roli, právě tak jako představitelka mladé Joe, Stacy Martinová, nebo Stellan
Starsgård jako Seligman. – Oproti „netrierovské“ verzi jsou zde rozšířené a explicitnější
sexuální scény, je prodloužena sekvence otcovy smrti a více prostoru dostávají vedlejší
postavy.
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LARS VON TRIER (nar. 30.4.1956, Kodaň) vyrůstal v nekonvenční rodině levicových
intelektuálů (od umírající matky se až v roce 1995 dozvěděl, že má jiného biologického
otce). Začínal jako amatérský filmař ve třinácti letech. Studoval film na Kodaňské
univerzitě (1976-79) a v roce 1982 absolvoval katedru režie na Dánské filmové škole
snímkem Podoby osvobození, uvedeným v několika evropských televizích. Do
mezinárodního povědomí vstoupil volnou trilogií, pátrající po duchovním rozměru
filmového prostoru: Prvek zločinu (Cena za techniku na MFF v Cannes), Epidemie a Evropa
(Cena poroty na MFF v Cannes). Uznání, ale i řadu vášnivých polemik vyvolaly snímky
Prolomit vlny (mj. Velká cena poroty na MFF v Cannes, Evropská filmová cena a César),
Tanec v temnotách (Zlatá palma a Cena za ženský herecký výkon pro Björk na MFF v
Cannes), Antikrist (Cena za ženský herecký výkon pro Charlotte Gainsbourgovou na MFF v
Cannes, Evropská filmová cena za kameru), Melancholia (Cena za ženský herecký výkon
pro Kirsten Dunstovou na MFF v Cannes) a Nymfomanka. Podílel se na konceptu a režii TV
talkshow Laerervaerelset (TV-1994, Sborovna) a natočil dvě řady kultovního seriálu
Království, jež se uváděly i v kinech. Jako inovátor, porušující tradiční filmovou estetiku a
narativní principy, navazuje ve své osobitě stylizované tvorbě na tradice evropského
filozofického filmu (C.T. Dreyer, I. Bergman, A. Tarkovskij), na německý expresionismus a
na film noir. Zároveň je ovšem i mediálně zručným PR manažerem vlastní tvorby. Jeho
snímky se vyznačují překvapivou sugestivitou; modelace vyprávění směřuje k podobenství,
ke krystalicky průzračným vztahům mezi komplikovanými postavami, ocitajícími se pod
tlakem osudových rozhodnutí. Jeho tituly téměř pravidelně vzbuzují svým emocionálním a
konfrontačním vyzněním kontroverzní reakce. A sám tvůrce si provokativními názory a
postoji vysloužil pověst ironického glosátora, mystifikátora a manipulátora (díky
neuváženým a politicky nekorektním výrokům o Hitlerovi, nacismu a Izraeli skončila jeho
účast na MFF v Cannes 2011 skandálním vyhoštěním). Byl jedním ze zakladatelů
minimalistického manifestu Dogma 95, podle jehož zásad natočil ovšem jen snímek Idioti.
Podílel se na videoklipech (dánská popová dvojice Laid Back a rockový zpěvák Kim Larsen)
a od roku 1985 vytvořil desítky reklamních spotů a filmů pro různé firmy a instituce. S
producentem Peterem Aalbaekem Jensenem založil v roce 1992 produkční společnost
Zentropa, v jejímž rámci realizuje své filmy i díla jiných režisérů a jež se stala významným
hráčem na evropském filmovém trhu. Jeho tvorba se stala předmětem různých
dokumentů, např. Tranceformer: A Portrait of Lars von Trier (1997, Lars von Trier; r. Stig
Björkman – TV), Lars from 1-10 (1998, Lars od 1 do 10; r. Sophie Fiennesová, Shari
Romanová), Von Trier’s 100 øjne (2000, 100 von Trierových očí; r. Katia Forbertová) a The
Name of This Film Is Dogme 95 (2000, Název tohoto filmu je Dogma 95; r. Saul Metzstein).
V roce 1997 mu bylo uděleno dánské státní vyznamenání rytíř Řádu Dannebrog, jež o deset
let později demostrativně vrátil s odůvodněním, že si neváží dánské královské rodiny.
Upozorňujeme na knihu Petera Schepelerna, nazvanou Lars von Trier a jeho filmy (Orfeus,
Praha 2004). Některé jeho snímky se dočkaly dokonce české jevištní podoby: Dogville
(Národní divadlo v Praze), Kdo je tady ředitel? (Švandovo divadlo v Praze a oblastní divadla
v Českých Budějovicích, Zlíně a Mladé Boleslavi) a Idioti (HaDivadlo v Brně, Švandovo
divadlo v Praze). – Filmografie (režie a scénář či spolupráce na něm, není-li uvedeno jinak):
kr. amatérské filmy Turen til Squashland (1967, Výlet do Squashlandu; + kam., střih), Nat,
skat (1968, Dobrou, miláčku; + kam., střih), En røvsyg oplevelse (1969, Zážitek k posrání; +
kam., střih) a Et skakspil (1969, Šachová partie; + kam., střih), Hemmelig sommer (TV-1969,
Tajné léto; r. Thomas Windig; herec), kr. amatérské filmy Hvorfor flygte fra det du ved du
ikke kan flygte fra? (1970, Proč před tím utíkat, když víš, že tomu neutečeš?; + kam., střih),
En blomst (1971, Květina; + kam. střih), střm. portrét frustrovaného mladého výtvarníka,
trpícího strachem z žen, Orchidégartneren (1977, Pěstitel orchidejí; + spol. kam., střih,
prod., herec), kr. f. volně inspirovaný erotickým románem Pauline Réageové Menthe – la
bienheureuse/Mynte – den lyksalige (1979, Blažená Menthe; + spol. kam., střih, prod.,
herec), kr. školní videocvičení Produktion I (1979, Produkce I), Produktion II (1979,
Produkce II), Videoøvelse (1980, Videocvičení), Produktion III: Marsjas anden rejse (1980,
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Produkce III: Marsjina druhá cesta), Produktion IV: Historien om de to aegtemænd med alt
for unge koner (1980, Produkce IV: Příběh o dvou manželích a jejich příliš mladých ženách)
a Dokumentarøvelsen – Lolita (1980, Dokumentární cvičení – Lolita), Kaptajn Klyde og hans
venner vender tilbage (1980, Kapitán Klyde a jeho přátelé se vracejí; r. Jesper Klein, Per
Holst; herec), kr. školní f. o mladé ženě, která po probdělé noci opouští s kufrem v ruce byt
a z ploché střechy pohlíží na velkou kostelní kopuli, Nocturne (1980, Nokturno), střm.
gangsterské drama Den sidste detalje (1981, Poslední detail; režie), střm. drama o
trýznivých vzpomínkách německého vojáka z období nacistické okupace Dánska,
Befrielsesbilleder (1982, Podoby osvobození), psychologické kriminální drama o
detektivovi, který se nakonec stává vrahem, Forbrydelsens element (1984, Prvek zločinu; +
herec), příběh filmařů připravujících horor, k jehož realizaci nakonec nedojde, Epidemic
(1987, Epidemie; + spol. kam., spol. střih, herec), adaptace Eurípidovy tragédie podle
scénáře Carla T. Dreyera a Prebena Thomsena, přenesené do prostředí pohanského
Dánska, Medea (TV-1988, Médea), En verden til forskel (1989, Zcela jiný svět; r. Leif
Magnusson; herec), kafkovský příběh idealistického Američana v poválečném Německu,
kde nastoupí jako aspirant na funkci průvodčího lůžkových vozů, Evropa (1991, Europa; +
píseň, herec), satirický duchařský hororový seriál z kodaňské nemocnice Riget (TV-1994,
Království; spol. r. Morten Arnfred; + spol. prod., herec – TV), psychologické drama mladé
ženy, která se obětuje svému paralyzovanému manželovi, Prolomit vlny (1996, Breaking
the Waves), pokračování hororového seriálu Riget II (TV-1997, Království II; spol. r. Morten
Arnfred; + spol. prod., herec – TV), intimní tragikomedie, realizovaná jako druhý snímek
podle zásad manifestu Dogma 95 o skupince mladých intelektuálů, předstírajících na
různých místech mentální postižení, Idioti (1998, Idioterne; + kam., herec), svérázný
sociálně laděný muzikál Tanec v temnotách (2000, Dancer in the Dark; spol. píseň) s Björk v
roli nezdolné československé emigrantky Selmy Ježkové, kriminální příběh o cestě dívky,
která jede na pomoc bankovním lupičům, D-dag – Lise (TV-2000), jenž je součástí
paralelního kolektivního projektu D-dag (TV-2000, Den vítězství), thriller, odehrávající se v
americkém městě ve Skalnatých horách ve 30. letech, Dogsville (2003), natočený celý v
ateliéru jen v náznakových kulisách, hraný dokument o filmařských postupech, v němž
Trier vyzval kolegu Jørgena Letha, aby svůj původně dvanáctiminutový film Det perfekte
menneske (1967, Dokonalý člověk) pětkrát předělal a přitom se držel jeho pokynů, Pět
překážek (2003, De fem benspaend; spol. režie Jørgen Leth; + spol. nám.), Můj miláček ráže
6,65 (2004; Dear Wendy; r. Thomas Vinterberg; sc.), volné pokračování snímku Dogsville
jako variace na téma otroctví, situovaná do prostředí osady kdesi hluboko na jihu USA ve
30. letech minulého století, Manderlay (2005, Manderlay), bláznivá komedie, v níž šéf IT
firmy tají před zaměstnanci svou totožnost a místo sebe angažuje na nepříjemnou práci
nepříliš schopného herce, Kdo je tady ředitel? (2006, Direktøren for det hele; + hlas),
segment Occupations (Povolání; + herec) z kolektivního filmu Chacun son cinéma (2007,
Každému jeho film), De unge år: Nietzsche sagaen del 1 (2007, Raná léta – Erik Nietzsche,
část 1; r. Jacob Thueson; sc., hlas), drásavé psychologické drama manželského páru, jenž se
odjíždí vyrovnat se ztrátou malého syna do chaty v hlubokých lesích, Antikrist (2009,
Antichrist), kr. video Dimension 1991-2024 (2009), apokalyptické melodrama o konci světa
s ústředním motivem vztahu dvou sester Melancholia (2011, Melancholia), dvoudílná
„cenzurovaná“ studie ženské sexuality Nymfomanka, část I. (2013, Nymphomaniac Vol I) a
Nymfomanka, část II. (2013, Nymphomaniac Vol II) a její prodloužený režisérský sestřih
Nymfomanka, část I. – režisérská verze (2014, Nymphomaniac Vol I – Director’s Cut) a
Nymfomanka, část II. – režisérská verze (2014, Nymphomaniac Vol II – Director’s Cut);
(podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) Constance (1998; r. Knud Vesterskov), Pink
Prison (1999; r. Lisbeth Lynghøftová), seriál Morten Korch – Ved stillebaekken (TV-19992000, Morten Korch – U tiché kotliny; r. Finn Henriksen, Lone Scherfigová), Italština pro
začátečníky (2000, Italiensk for begyndere; r. Lone Scherfigová), dok. f. I kajak til verdens
ende (TV-2000, V kajaku až na konec světa; r. Andreas Hvidt), HotMen CoolBoyz (2000; r.
Knud Vesterskov), Het zuiden (2004, Na jih; r. Martin Koolhoven), kolektivní film 26
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režisérů Visions of Europe (2004, Vize Evropy), All About Anna (2005, Vše o Anně; r. Jessica
Nilssonová), The Erotic Man (2010, Mužská erotika; r. Jørgen Leth), Královská aféra (2012,
En kongelig affaere; r. Nikolaj Arcel), I Am Here (2014, Jsem tady; r. Anders Morgenthaler).
-fik-
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NYMFOMANKA, ČÁST II.
barevný/černobílý, erotický, psychologický, 18 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý
– 124 min.
Původní název: Nymphomaniac Vol. II. Země původu: Dánsko, SRN, Francie, Belgie.
Výrobce: Zentropa Entertainment s31. Koprodukce: Zentropa International / Slot Machine /
Caviar. S podporou Danish Film Institute / Filmstiftung Nordrhein-Westfalen / Eurimages /
Deutscher Filmförderfonds / Nordic Film & TV Fond / CNC / Belgian Tax Shelter / Flanders
Audiovisual Fund / Program Media EU. Ve spolupráci s DR / Film i Väst. S účastí Arte / Canal
Plus / The West Danish Film Fund. Rok výroby: 2013. Premiéra: 9.1.2014. Monopol:
Aerofilms (do 15.9.2021). Mluveno: anglicky. České titulky. - Otevřená studie ženské
sexuality podle kontroverzního režiséra Larse von Triera.
AUTOŘI: Scénář a režie: Lars von Trier. II. režie: Peter Hjorth. Kamera: Manuel Alberto Claro.
Hudba: různé skladby a písně. Výprava: Simone Grauová. Kostýmy: Manon Rasmussenová.
Střih: Molly Malene Stensgaardová. Zvuk: Kristian Eidnes Andersen. Masky: Dennis Knudsen.
Vizuální efekty: (supervize) Peter Hjorth; Buf. Výkonní producenti: Peter Aalbaek Jensen,
Marie Cecilie Gadeová, Peter Garde. Producentky: Louise Vesthová. Koproducenti: Bettina
Brokemperová, Marianne Slotová, Bert Hamelinck, Madeleine Ekmanová. České titulky:
Anna Kareninová (Filmprint Digital).
HERCI: Charlotte Gainsbourgová (Joe), Stellan Skarsgård (Seligman), Stacy Martinová (mladá
Joe), Shia LaBeouf (Jerôme), Jamie Bell (K.), Willem Dafoe (L.), Mia Gothová (P.), Sophie
Kennedy Clarková (B.), Connie Nielsenová (matka Joe), Michael Pas (starý Jerôme), Uma
Thurmanová (paní H.), Jean-Marc Barr (dlužník), Christian Slater (otec Joe), Udo Kier (číšník).
Snímek Nymfomanka, část II. je temnější, erotičtější a brutálnější než Nymfomanka, část I.
(2013, Nymphomaniac Vol. I). Zůstaly ovšem černý humor, smysl pro absurditu, neobvyklé
metafory či poznámky a postřehy židovského učence Seligmana, vnímavého posluchače
protagonistčina sebemrskačského a zároveň očistného vyprávění, z něhož je cítit
neovladatelná posedlost, zničující závislost i narůstající osamělost. Dvojice diskutuje o
samovolném orgasmu, o východním a západním křesťanství, o Zénónově paradoxu či o
Prusíkově uzlu. Příběh však končí nečekaně tragicky, když hrdinka zastřelí dosud asexuálního
Seligmana, který s ní překvapivě chtěl souložit. - Návštěvnost první části prvního víkendu po
premiéře zlomila rekord v historii společnosti Aerofilms a překonala počet diváků v Dánsku.
Při premiéře druhé části promítala některá kina oba díly v jeden den.
-katLARS VON TRIER (nar. 30.4.1956, Kodaň) vyrůstal v nekonvenční rodině levicových
intelektuálů (od umírající matky se až v roce 1995 dozvěděl, že má jiného biologického
otce). Začínal jako amatérský filmař ve třinácti letech. Studoval film na Kodaňské
univerzitě (1976-79) a v roce 1982 absolvoval katedru režie na Dánské filmové škole
snímkem Podoby osvobození, uvedeným v několika evropských televizích. Do
mezinárodního povědomí vstoupil volnou trilogií, pátrající po duchovním rozměru
filmového prostoru: Prvek zločinu (Cena za techniku na MFF v Cannes), Epidemie a Evropa
(Cena poroty na MFF v Cannes). Uznání, ale i řadu vášnivých polemik vyvolaly snímky
Prolomit vlny (mj. Velká cena poroty na MFF v Cannes, Evropská filmová cena a César),
Tanec v temnotách (Zlatá palma a Cena za ženský herecký výkon pro Björk na MFF v
Cannes), Antikrist (Cena za ženský herecký výkon pro Charlotte Gainsbourgovou na MFF v
Cannes, Evropská filmová cena za kameru), Melancholia (Cena za ženský herecký výkon
pro Kirsten Dunstovou na MFF v Cannes) a Nymfomanka. Podílel se na konceptu a režii TV
talkshow Laerervaerelset (TV-1994, Sborovna) a natočil dvě řady kultovního seriálu
Království, jež se uváděly i v kinech. Jako inovátor, porušující tradiční filmovou estetiku a
narativní principy, navazuje ve své osobitě stylizované tvorbě na tradice evropského
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filozofického filmu (C.T. Dreyer, I. Bergman, A. Tarkovskij), na německý expresionismus a
na film noir. Zároveň je ovšem i mediálně zručným PR manažerem vlastní tvorby. Jeho
snímky se vyznačují překvapivou sugestivitou; modelace vyprávění směřuje k podobenství,
ke krystalicky průzračným vztahům mezi komplikovanými postavami, ocitajícími se pod
tlakem osudových rozhodnutí. Jeho tituly téměř pravidelně vzbuzují svým emocionálním a
konfrontačním vyzněním kontroverzní reakce. A sám tvůrce si provokativními názory a
postoji vysloužil pověst ironického glosátora, mystifikátora a manipulátora (díky
neuváženým a politicky nekorektním výrokům o Hitlerovi, nacismu a Izraeli skončila jeho
účast na MFF v Cannes 2011 skandálním vyhoštěním). Byl jedním ze zakladatelů
minimalistického manifestu Dogma 95, podle jehož zásad natočil ovšem jen snímek Idioti.
Podílel se na videoklipech (dánská popová dvojice Laid Back a rockový zpěvák Kim Larsen)
a od roku 1985 vytvořil desítky reklamních spotů a filmů pro různé firmy a instituce. S
producentem Peterem Aalbaekem Jensenem založil v roce 1992 produkční společnost
Zentropa, v jejímž rámci realizuje své filmy i díla jiných režisérů a jež se stala významným
hráčem na evropském filmovém trhu. Jeho tvorba se stala předmětem různých
dokumentů, např. Tranceformer: A Portrait of Lars von Trier (1997, Lars von Trier; r. Stig
Björkman – TV), Lars from 1-10 (1998, Lars od 1 do 10; r. Sophie Fiennesová, Shari
Romanová), Von Trier’s 100 øjne (2000, 100 von Trierových očí; r. Katia Forbertová) a The
Name of This Film Is Dogme 95 (2000, Název tohoto filmu je Dogma 95; r. Saul Metzstein).
V roce 1997 mu bylo uděleno dánské státní vyznamenání rytíř Řádu Dannebrog, jež o deset
let později demostrativně vrátil s odůvodněním, že si neváží dánské královské rodiny.
Upozorňujeme na knihu Petera Schepelerna, nazvanou Lars von Trier a jeho filmy (Orfeus,
Praha 2004). Některé jeho snímky se dočkaly dokonce české jevištní podoby: Dogville
(Národní divadlo v Praze), Kdo je tady ředitel? (Švandovo divadlo v Praze a oblastní divadla
v Českých Budějovicích, Zlíně a Mladé Boleslavi) a Idioti (HaDivadlo v Brně, Švandovo
divadlo v Praze). – Filmografie (režie a scénář či spolupráce na něm, není-li uvedeno jinak):
kr. amatérské filmy Turen til Squashland (1967, Výlet do Squashlandu; + kam., střih), Nat,
skat (1968, Dobrou, miláčku; + kam., střih), En røvsyg oplevelse (1969, Zážitek k posrání; +
kam., střih) a Et skakspil (1969, Šachová partie; + kam., střih), Hemmelig sommer (TV-1969,
Tajné léto; r. Thomas Windig; herec), kr. amatérské filmy Hvorfor flygte fra det du ved du
ikke kan flygte fra? (1970, Proč před tím utíkat, když víš, že tomu neutečeš?; + kam., střih),
En blomst (1971, Květina; + kam. střih), střm. portrét frustrovaného mladého výtvarníka,
trpícího strachem z žen, Orchidégartneren (1977, Pěstitel orchidejí; + spol. kam., střih,
prod., herec), kr. f. volně inspirovaný erotickým románem Pauline Réageové Menthe – la
bienheureuse/Mynte – den lyksalige (1979, Blažená Menthe; + spol. kam., střih, prod.,
herec), kr. školní videocvičení Produktion I (1979, Produkce I), Produktion II (1979,
Produkce II), Videoøvelse (1980, Videocvičení), Produktion III: Marsjas anden rejse (1980,
Produkce III: Marsjina druhá cesta), Produktion IV: Historien om de to aegtemænd med alt
for unge koner (1980, Produkce IV: Příběh o dvou manželích a jejich příliš mladých ženách)
a Dokumentarøvelsen – Lolita (1980, Dokumentární cvičení – Lolita), Kaptajn Klyde og hans
venner vender tilbage (1980, Kapitán Klyde a jeho přátelé se vracejí; r. Jesper Klein, Per
Holst; herec), kr. školní f. o mladé ženě, která po probdělé noci opouští s kufrem v ruce byt
a z ploché střechy pohlíží na velkou kostelní kopuli, Nocturne (1980, Nokturno), střm.
gangsterské drama Den sidste detalje (1981, Poslední detail; režie), střm. drama o
trýznivých vzpomínkách německého vojáka z období nacistické okupace Dánska,
Befrielsesbilleder (1982, Podoby osvobození), psychologické kriminální drama o
detektivovi, který se nakonec stává vrahem, Forbrydelsens element (1984, Prvek zločinu; +
herec), příběh filmařů připravujících horor, k jehož realizaci nakonec nedojde, Epidemic
(1987, Epidemie; + spol. kam., spol. střih, herec), adaptace Eurípidovy tragédie podle
scénáře Carla T. Dreyera a Prebena Thomsena, přenesené do prostředí pohanského
Dánska, Medea (TV-1988, Médea), En verden til forskel (1989, Zcela jiný svět; r. Leif
Magnusson; herec), kafkovský příběh idealistického Američana v poválečném Německu,
kde nastoupí jako aspirant na funkci průvodčího lůžkových vozů, Evropa (1991, Europa; +
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píseň, herec), satirický duchařský hororový seriál z kodaňské nemocnice Riget (TV-1994,
Království; spol. r. Morten Arnfred; + spol. prod., herec – TV), psychologické drama mladé
ženy, která se obětuje svému paralyzovanému manželovi, Prolomit vlny (1996, Breaking
the Waves), pokračování hororového seriálu Riget II (TV-1997, Království II; spol. r. Morten
Arnfred; + spol. prod., herec – TV), intimní tragikomedie, realizovaná jako druhý snímek
podle zásad manifestu Dogma 95 o skupince mladých intelektuálů, předstírajících na
různých místech mentální postižení, Idioti (1998, Idioterne; + kam., herec), svérázný
sociálně laděný muzikál Tanec v temnotách (2000, Dancer in the Dark; spol. píseň) s Björk v
roli nezdolné československé emigrantky Selmy Ježkové, kriminální příběh o cestě dívky,
která jede na pomoc bankovním lupičům, D-dag – Lise (TV-2000), jenž je součástí
paralelního kolektivního projektu D-dag (TV-2000, Den vítězství), thriller, odehrávající se v
americkém městě ve Skalnatých horách ve 30. letech, Dogsville (2003), natočený celý v
ateliéru jen v náznakových kulisách, hraný dokument o filmařských postupech, v němž
Trier vyzval kolegu Jørgena Letha, aby svůj původně dvanáctiminutový film Det perfekte
menneske (1967, Dokonalý člověk) pětkrát předělal a přitom se držel jeho pokynů, Pět
překážek (2003, De fem benspaend; spol. režie Jørgen Leth; + spol. nám.), Můj miláček ráže
6,65 (2004; Dear Wendy; r. Thomas Vinterberg; sc.), volné pokračování snímku Dogsville
jako variace na téma otroctví, situovaná do prostředí osady kdesi hluboko na jihu USA ve
30. letech minulého století, Manderlay (2005, Manderlay), bláznivá komedie, v níž šéf IT
firmy tají před zaměstnanci svou totožnost a místo sebe angažuje na nepříjemnou práci
nepříliš schopného herce, Kdo je tady ředitel? (2006, Direktøren for det hele; + hlas),
segment Occupations (Povolání; + herec) z kolektivního filmu Chacun son cinéma (2007,
Každému jeho film), De unge år: Nietzsche sagaen del 1 (2007, Raná léta – Erik Nietzsche,
část 1; r. Jacob Thueson; sc., hlas), drásavé psychologické drama manželského páru, jenž se
odjíždí vyrovnat se ztrátou malého syna do chaty v hlubokých lesích, Antikrist (2009,
Antichrist), kr. video Dimension 1991-2024 (2009), apokalyptické melodrama o konci světa
s ústředním motivem vztahu dvou sester Melancholia (2011, Melancholia), dvoudílná
„cenzurovaná“ studie ženské sexuality Nymfomanka, část I. (2013, Nymphomaniac Vol I) a
Nymfomanka, část II. (2013, Nymphomaniac Vol II) a její prodloužený režisérský sestřih
Nymfomanka, část I. – režisérská verze (2014, Nymphomaniac Vol I – Director’s Cut) a
Nymfomanka, část II. – režisérská verze (2014, Nymphomaniac Vol II – Director’s Cut);
(podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) Constance (1998; r. Knud Vesterskov), Pink
Prison (1999; r. Lisbeth Lynghøftová), seriál Morten Korch – Ved stillebaekken (TV-19992000, Morten Korch – U tiché kotliny; r. Finn Henriksen, Lone Scherfigová), Italština pro
začátečníky (2000, Italiensk for begyndere; r. Lone Scherfigová), dok. f. I kajak til verdens
ende (TV-2000, V kajaku až na konec světa; r. Andreas Hvidt), HotMen CoolBoyz (2000; r.
Knud Vesterskov), Het zuiden (2004, Na jih; r. Martin Koolhoven), kolektivní film 26
režisérů Visions of Europe (2004, Vize Evropy), All About Anna (2005, Vše o Anně; r. Jessica
Nilssonová), The Erotic Man (2010, Mužská erotika; r. Jørgen Leth), Královská aféra (2012,
En kongelig affaere; r. Nikolaj Arcel), I am Here (2014, Jsem tady; r. Anders Morgenthaler). -fik-
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NYMFOMANKA, ČÁST II. – REŽISÉRSKÁ VERZE
barevný/černobílý, erotický, psychologický, 18 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý
– 180 min.
Původní název: Nymphomaniac Vol. II – Director’s Cut. Země původu: Dánsko, SRN, Francie,
Belgie. Výrobce: Zentropa Entertainment s31. Koprodukce: Zentropa International / Slot
Machine / Caviar. S podporou Danish Film Institute / Filmstiftung Nordrhein-Westfalen /
Eurimages / Deutscher Filmförderfonds / Nordic Film & TV Fond / CNC / Belgian Tax Shelter /
Flanders Audiovisual Fund / Program Media EU. Ve spolupráci s DR / Film i Väst. S účastí Arte
/ Canal Plus / The West Danish Film Fund. Rok výroby: 2014. Premiéra: 15.9.2014. Monopol:
Aerofilms (do 15.9.2021). Mluveno: anglicky (české titulky).
AUTOŘI: Scénář a režie: Lars von Trier. II. režie: Peter Hjorth. Kamera: Manuel Alberto Claro.
Hudba: různé skladby a písně. Výprava: Simone Grauová. Kostýmy: Manon Rasmussenová.
Střih: Molly Malene Stensgaardová. Zvuk: Kristian Eidnes Andersen. Masky: Dennis Knudsen.
Vizuální efekty: (supervize) Peter Hjorth; Buf. Výkonní producenti: Peter Aalbaek Jensen,
Marie Cecilie Gadeová, Peter Garde. Producentky: Louise Vesthová. Koproducenti: Bettina
Brokemperová, Marianne Slotová, Bert Hamelinck, Madeleine Ekmanová. České titulky:
Anna Kareninová (Filmprint Digital).
HERCI: Charlotte Gainsbourgová (Joe), Stellan Skarsgård (Seligman), Stacy Martinová (mladá
Joe), Shia LaBeouf (Jerôme), Jamie Bell (K.), Willem Dafoe (L.), Mia Gothová (P.), Sophie
Kennedy Clarková (B.), Connie Nielsenová (matka Joe), Michael Pas (starý Jerôme), Uma
Thurmanová (paní H.), Jean-Marc Barr (dlužník), Christian Slater (otec Joe), Udo Kier (číšník).
CENY: Ceny Evropské filmové akademie: (nominace; oba díly) nejlepší film, nejlepší herečka
(Charlotte Gainsbourgová), nejlepší herec (Stellan Skarsgård).
Snímek Nymfomanka, část II. – režisérská verze je o padesát šest minut delší než verze
Nymfomanka, část I., uvedená v lednu 2014. Rozvíjí se v ní další epizody, s nimiž se
nymfomanská Joe svěřuje židovskému učenci Seligmanovi, který ji našel zbitou na ulici. I zde
platí totéž co pro titul Nymfomanka, část I. – režisérská verze, tedy, že tu jsou rozšířenější a
explicitnější sexuální scény a více prostoru dostávají vedlejší postavy. Zásadní je zařazení
dlouhé drsné sekvence nelegálního potratu, jež poskytuje novou perspektivu pro pochopení
filmu, v němž ovšem také zůstaly černý humor, smysl pro absurditu, neobvyklé metafory či
poznámky a postřehy židovského učence Seligmana, vnímavého posluchače protagonistčina
sebemrskačského a zároveň očistného vyprávění, z něhož je cítit neovladatelná posedlost,
zničující závislost i narůstající osamělost. Dvojice diskutuje o samovolném orgasmu, o
východním a západním křesťanství, o Zénónově paradoxu či o Prusíkově uzlu. Příběh však
končí nečekaně tragicky, když hrdinka zastřelí dosud asexuálního Seligmana, který s ní
překvapivě chtěl souložit.
LARS VON TRIER (nar. 30.4.1956, Kodaň) vyrůstal v nekonvenční rodině levicových
intelektuálů (od umírající matky se až v roce 1995 dozvěděl, že má jiného biologického
otce). Začínal jako amatérský filmař ve třinácti letech. Studoval film na Kodaňské
univerzitě (1976-79) a v roce 1982 absolvoval katedru režie na Dánské filmové škole
snímkem Podoby osvobození, uvedeným v několika evropských televizích. Do
mezinárodního povědomí vstoupil volnou trilogií, pátrající po duchovním rozměru
filmového prostoru: Prvek zločinu (Cena za techniku na MFF v Cannes), Epidemie a Evropa
(Cena poroty na MFF v Cannes). Uznání, ale i řadu vášnivých polemik vyvolaly snímky
Prolomit vlny (mj. Velká cena poroty na MFF v Cannes, Evropská filmová cena a César),
Tanec v temnotách (Zlatá palma a Cena za ženský herecký výkon pro Björk na MFF v
Cannes), Antikrist (Cena za ženský herecký výkon pro Charlotte Gainsbourgovou na MFF v
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Cannes, Evropská filmová cena za kameru), Melancholia (Cena za ženský herecký výkon
pro Kirsten Dunstovou na MFF v Cannes) a Nymfomanka. Podílel se na konceptu a režii TV
talkshow Laerervaerelset (TV-1994, Sborovna) a natočil dvě řady kultovního seriálu
Království, jež se uváděly i v kinech. Jako inovátor, porušující tradiční filmovou estetiku a
narativní principy, navazuje ve své osobitě stylizované tvorbě na tradice evropského
filozofického filmu (C.T. Dreyer, I. Bergman, A. Tarkovskij), na německý expresionismus a
na film noir. Zároveň je ovšem i mediálně zručným PR manažerem vlastní tvorby. Jeho
snímky se vyznačují překvapivou sugestivitou; modelace vyprávění směřuje k podobenství,
ke krystalicky průzračným vztahům mezi komplikovanými postavami, ocitajícími se pod
tlakem osudových rozhodnutí. Jeho tituly téměř pravidelně vzbuzují svým emocionálním a
konfrontačním vyzněním kontroverzní reakce. A sám tvůrce si provokativními názory a
postoji vysloužil pověst ironického glosátora, mystifikátora a manipulátora (díky
neuváženým a politicky nekorektním výrokům o Hitlerovi, nacismu a Izraeli skončila jeho
účast na MFF v Cannes 2011 skandálním vyhoštěním). Byl jedním ze zakladatelů
minimalistického manifestu Dogma 95, podle jehož zásad natočil ovšem jen snímek Idioti.
Podílel se na videoklipech (dánská popová dvojice Laid Back a rockový zpěvák Kim Larsen)
a od roku 1985 vytvořil desítky reklamních spotů a filmů pro různé firmy a instituce. S
producentem Peterem Aalbaekem Jensenem založil v roce 1992 produkční společnost
Zentropa, v jejímž rámci realizuje své filmy i díla jiných režisérů a jež se stala významným
hráčem na evropském filmovém trhu. Jeho tvorba se stala předmětem různých
dokumentů, např. Tranceformer: A Portrait of Lars von Trier (1997, Lars von Trier; r. Stig
Björkman – TV), Lars from 1-10 (1998, Lars od 1 do 10; r. Sophie Fiennesová, Shari
Romanová), Von Trier’s 100 øjne (2000, 100 von Trierových očí; r. Katia Forbertová) a The
Name of This Film Is Dogme 95 (2000, Název tohoto filmu je Dogma 95; r. Saul Metzstein).
V roce 1997 mu bylo uděleno dánské státní vyznamenání rytíř Řádu Dannebrog, jež o deset
let později demostrativně vrátil s odůvodněním, že si neváží dánské královské rodiny.
Upozorňujeme na knihu Petera Schepelerna, nazvanou Lars von Trier a jeho filmy (Orfeus,
Praha 2004). Některé jeho snímky se dočkaly dokonce české jevištní podoby: Dogville
(Národní divadlo v Praze), Kdo je tady ředitel? (Švandovo divadlo v Praze a oblastní divadla
v Českých Budějovicích, Zlíně a Mladé Boleslavi) a Idioti (HaDivadlo v Brně, Švandovo
divadlo v Praze). – Filmografie (režie a scénář či spolupráce na něm, není-li uvedeno jinak):
kr. amatérské filmy Turen til Squashland (1967, Výlet do Squashlandu; + kam., střih), Nat,
skat (1968, Dobrou, miláčku; + kam., střih), En røvsyg oplevelse (1969, Zážitek k posrání; +
kam., střih) a Et skakspil (1969, Šachová partie; + kam., střih), Hemmelig sommer (TV-1969,
Tajné léto; r. Thomas Windig; herec), kr. amatérské filmy Hvorfor flygte fra det du ved du
ikke kan flygte fra? (1970, Proč před tím utíkat, když víš, že tomu neutečeš?; + kam., střih),
En blomst (1971, Květina; + kam. střih), střm. portrét frustrovaného mladého výtvarníka,
trpícího strachem z žen, Orchidégartneren (1977, Pěstitel orchidejí; + spol. kam., střih,
prod., herec), kr. f. volně inspirovaný erotickým románem Pauline Réageové Menthe – la
bienheureuse/Mynte – den lyksalige (1979, Blažená Menthe; + spol. kam., střih, prod.,
herec), kr. školní videocvičení Produktion I (1979, Produkce I), Produktion II (1979,
Produkce II), Videoøvelse (1980, Videocvičení), Produktion III: Marsjas anden rejse (1980,
Produkce III: Marsjina druhá cesta), Produktion IV: Historien om de to aegtemænd med alt
for unge koner (1980, Produkce IV: Příběh o dvou manželích a jejich příliš mladých ženách)
a Dokumentarøvelsen – Lolita (1980, Dokumentární cvičení – Lolita), Kaptajn Klyde og hans
venner vender tilbage (1980, Kapitán Klyde a jeho přátelé se vracejí; r. Jesper Klein, Per
Holst; herec), kr. školní f. o mladé ženě, která po probdělé noci opouští s kufrem v ruce byt
a z ploché střechy pohlíží na velkou kostelní kopuli, Nocturne (1980, Nokturno), střm.
gangsterské drama Den sidste detalje (1981, Poslední detail; režie), střm. drama o
trýznivých vzpomínkách německého vojáka z období nacistické okupace Dánska,
Befrielsesbilleder (1982, Podoby osvobození), psychologické kriminální drama o
detektivovi, který se nakonec stává vrahem, Forbrydelsens element (1984, Prvek zločinu; +
herec), příběh filmařů připravujících horor, k jehož realizaci nakonec nedojde, Epidemic
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(1987, Epidemie; + spol. kam., spol. střih, herec), adaptace Eurípidovy tragédie podle
scénáře Carla T. Dreyera a Prebena Thomsena, přenesené do prostředí pohanského
Dánska, Medea (TV-1988, Médea), En verden til forskel (1989, Zcela jiný svět; r. Leif
Magnusson; herec), kafkovský příběh idealistického Američana v poválečném Německu,
kde nastoupí jako aspirant na funkci průvodčího lůžkových vozů, Evropa (1991, Europa; +
píseň, herec), satirický duchařský hororový seriál z kodaňské nemocnice Riget (TV-1994,
Království; spol. r. Morten Arnfred; + spol. prod., herec – TV), psychologické drama mladé
ženy, která se obětuje svému paralyzovanému manželovi, Prolomit vlny (1996, Breaking
the Waves), pokračování hororového seriálu Riget II (TV-1997, Království II; spol. r. Morten
Arnfred; + spol. prod., herec – TV), intimní tragikomedie, realizovaná jako druhý snímek
podle zásad manifestu Dogma 95 o skupince mladých intelektuálů, předstírajících na
různých místech mentální postižení, Idioti (1998, Idioterne; + kam., herec), svérázný
sociálně laděný muzikál Tanec v temnotách (2000, Dancer in the Dark; spol. píseň) s Björk v
roli nezdolné československé emigrantky Selmy Ježkové, kriminální příběh o cestě dívky,
která jede na pomoc bankovním lupičům, D-dag – Lise (TV-2000), jenž je součástí
paralelního kolektivního projektu D-dag (TV-2000, Den vítězství), thriller, odehrávající se v
americkém městě ve Skalnatých horách ve 30. letech, Dogsville (2003), natočený celý v
ateliéru jen v náznakových kulisách, hraný dokument o filmařských postupech, v němž
Trier vyzval kolegu Jørgena Letha, aby svůj původně dvanáctiminutový film Det perfekte
menneske (1967, Dokonalý člověk) pětkrát předělal a přitom se držel jeho pokynů, Pět
překážek (2003, De fem benspaend; spol. režie Jørgen Leth; + spol. nám.), Můj miláček ráže
6,65 (2004; Dear Wendy; r. Thomas Vinterberg; sc.), volné pokračování snímku Dogsville
jako variace na téma otroctví, situovaná do prostředí osady kdesi hluboko na jihu USA ve
30. letech minulého století, Manderlay (2005, Manderlay), bláznivá komedie, v níž šéf IT
firmy tají před zaměstnanci svou totožnost a místo sebe angažuje na nepříjemnou práci
nepříliš schopného herce, Kdo je tady ředitel? (2006, Direktøren for det hele; + hlas),
segment Occupations (Povolání; + herec) z kolektivního filmu Chacun son cinéma (2007,
Každému jeho film), De unge år: Nietzsche sagaen del 1 (2007, Raná léta – Erik Nietzsche,
část 1; r. Jacob Thueson; sc., hlas), drásavé psychologické drama manželského páru, jenž se
odjíždí vyrovnat se ztrátou malého syna do chaty v hlubokých lesích, Antikrist (2009,
Antichrist), kr. video Dimension 1991-2024 (2009), apokalyptické melodrama o konci světa
s ústředním motivem vztahu dvou sester Melancholia (2011, Melancholia), dvoudílná
„cenzurovaná“ studie ženské sexuality Nymfomanka, část I. (2013, Nymphomaniac Vol I) a
Nymfomanka, část II. (2013, Nymphomaniac Vol II) a její prodloužený režisérský sestřih
Nymfomanka, část I. – režisérská verze (2014, Nymphomaniac Vol I – Director’s Cut) a
Nymfomanka, část II. – režisérská verze (2014, Nymphomaniac Vol II – Director’s Cut);
(podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) Constance (1998; r. Knud Vesterskov), Pink
Prison (1999; r. Lisbeth Lynghøftová), seriál Morten Korch – Ved stillebaekken (TV-19992000, Morten Korch – U tiché kotliny; r. Finn Henriksen, Lone Scherfigová), Italština pro
začátečníky (2000, Italiensk for begyndere; r. Lone Scherfigová), dok. f. I kajak til verdens
ende (TV-2000, V kajaku až na konec světa; r. Andreas Hvidt), HotMen CoolBoyz (2000; r.
Knud Vesterskov), Het zuiden (2004, Na jih; r. Martin Koolhoven), kolektivní film 26
režisérů Visions of Europe (2004, Vize Evropy), All About Anna (2005, Vše o Anně; r. Jessica
Nilssonová), The Erotic Man (2010, Mužská erotika; r. Jørgen Leth), Královská aféra (2012,
En kongelig affaere; r. Nikolaj Arcel), I am Here (2014, Jsem tady; r. Anders Morgenthaler). -fik-
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O KONÍCH A LIDECH
barevný, tragikomedie, 15 přístupnost, 1:2,35, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 81 min.
Původní název: Hross í oss. Země původu: Island, Norsko, SRN. Výrobce: Gulldrengurinn /
Mogador Film / Hughrif / Filmhuset Fiction. Rok výroby: 2013. Premiéra: 4.9.2014.
Monopol: Film Europe. Mluveno: islandsky, rusky, španělsky, anglicky (české titulky). – Když
se lidé chovají jako koně a koně jako lidé.
AUTOŘI: Scénář: Benedikt Erlingsson. Režie: Benedikt Erlingsson. Kamera: Bergsteinn
Björgúlfsson. Hudba: David Thór Jónsson. Různé skladby a písně. Výprava: Siggi Óli
Pálmason. Kostýmy: Thorunn María Jonsdóttirová. Střih: David Alexander Corno. Zvuk: Pall
S. Gudmundsson, Fridrik Sturluson. Vizuální efekty: (supervize) Jörundur Rafn Arnarson.
Výkonní producenti: Sindri Kjartansson, Erlingur Gíslason, Hjalti Gudmundsson, Kjartan
Sveinsson, Lilja Pálmadóttirová, Sigurdur Gísli Pálmason, Lilja Össurardóttirová, Bjarni H.
Asbjörnsson, Bjarni Óskarsson, Sigrun Thorgeirsdóttirová, Arnór Björnsson, Sigrídur Ásta
Eythórsdóttirová. Producent: Fridrik Thór Fridriksson. Koproducent: Christoph Thoke. České
titulky: neuvedeny.
HERCI: Ingvar Eggert Sigurdsson (Kolbeinn), Charlotte Bøvingová (Sólveig), Steinn Ármann
Magnússon (Vernhardur), Helgi Björnsson (Egill), Kjartan Ragnarsson (Grímur), Atli Rafn
Sigurdarson (Óli), Juan Camillo Roman Estrada (Juan Camillo), Sigrídur María Egilsdóttirová
(Jóhanna), Kristbjörg Kjeldová (Solveigina matka), Halldóra Geirhardsdóttirová (Asa),
Halmmar Sigurdsson, Kasherden Baater, Olafur Flosason, Maria Ellingsenová.
CENY (výběr): MFF v Tokiu 2013: Cena za režii. MFF v San Sebastiánu 2013: Cena FIPRESCI.
MFF v Göteborgu 2014: nejlepší severský film, Cena FIPRESCI. Islandské výroční ceny Edda:
nejlepší film, nejlepší režie (Benedikt Erlingsson), nejlepší herec (Ingvar Eggert Sigurdsson),
nejlepší kamera (Bergsteinn Björgúlfsson), nejlepší scénář (Benedikt Erlingsson), nejlepší
vizuální efekty (Jörundur Rafn Arnarsson); (nominace) nejlepší herečka (Charlotte
Bøvingová), herec/herečka ve vedlejší roli (Steinn Árman Magnússon/Sigrídur María
Egilsdóttirová), hudba, střih, zvuk, masky.
Islandský divadelní režisér Benedikt Erlingsson ve svém filmovém autorském debutu O
koních a lidech výjimečným způsobem zachytil podivuhodnou vzájemnou vazbu mezi
zvířetem a člověkem. Hrdiny jsou houževnatí islandští koně a jejich majitelé z farem,
roztroušených v odlehlém údolí. Jedná se vlastně o několik epizod propojených do
souvislého děje a spojených zvláštním černým humorem i nečekanými tragickými zvraty.
Leitmotivem je velký detail koňského oka. – Gentlemanský Kolbeinn vyrazí na své bílé klisně
na námluvy k ovdovělé Solveig. Její hřebec se však klisny zmocní bez ohledu na jezdce v
sedle. Zahanbený muž kobylku zastřelí a pohřbí. – Opilec Vernhardur se vydá na svém koni
do moře k ruské lodi, kde nakoupí alkohol. Nedbá na varování, že se jedná o čistý líh. Hned
po návratu na souš si pořádně přihne a zemře. Při jeho pohřbu Solveig vidí, že bude mít u
uraženého Kolbeinna konkurentku v čerstvé vdově Ase. Žena dá hřebce vykastrovat. – Starý
Grímur se dvěma koňmi přestříhává ostnatý drát na ohradách přes veřejnou cestu. Jeden
drát jej při švihnutí oslepí. Farmář Ellig škůdce pronásleduje na traktoru, s nímž se však zřítí
ze skal. Při jeho pohřbu Solveig vidí, že Asa má nad ní navrch. – Oslepeného Grímura (který
nakonec přijde o jedno oko) najde mladá švédská jezdkyně Jóhanna při pronásledování
uprchlých koní a pomůže mu. Všimne si jí španělsky mluvící cyklista, turista Juan Camillo. Ten
se pak přidá ke skupince na koňské vyjížďce, ale ztratí se. Při sněhové bouři zabije koně,
vyvrhne ho a ukryje se v jeho útrobách, aby neumrzl. Díky tomu přežije. – Solveig se na
valachovi zúčastní s ostatními jízdy za divokými koňmi. Přiměje Kolbeinna, aby se s ní
pomiloval. V souboji s Asou tak zvítězí. Vesničané, kteří dvojici sledovali dalekohledy, se
vracejí s velkým stádem divokých koní, jež si pak v ohradě rozebírají. Juan se tu přidá k
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Jóhanně. Kolbeinn si vyhlédne bílou kobylku. – Závěrečný titulek upozorňuje, že členové
štábu i herci jsou vlastníci či milovníci koní. Snímek byl islandskou stranou nominován na
Oscara za cizojazyčný film.

-tbk-

BENEDIKT ERLINGSSON (nar. 31.5.1969) je synem herce Erlinga Gíslasona a herečky Brynji
Kristjany Benediktsdóttirové a vyrůstal v Rejkjavíku. Je považován za jednoho z nejlepších
současných islandských divadelních režisérů, ale je známý i jako divadelní a filmový herec a
dramatik. Domácí popularitu získal jako scenárista a herec v TV seriálu Fóstbraedur (1997,
Pokrevní bratři); hrál i v dalších skandinávských seriálech: Mit liv som Bent (2001, Já coby
Bent), Ørnen: En krimi-odyssé (2004, Orel: krimi odysea), Häktet (2005, Ve vazbě),
Naeturvaktin (2007, Noční směna) nebo Heimsendir (2011, Konec světa). U nás jsme ho
viděli ve snímku Larse von Triera Kdo je tady ředitel?. Po dvou oceňovaných krátkých
filmech režíroval autorský snímek O koních a lidech, který byl uveden na mnoha
festivalech (mj. i v Karlových Varech 2014) a za který získal např. Cenu za režii na MFF v
Tokiu, Cenu FIPRESCI na MFF v San Sebastiánu 2013 a islandské výroční ceny Edda za
nejlepší film a režii. – Filmografie: (neúplná, herec, není-li uvedeno jinak) Tár úr steini
(1996, Slzy z kamene; r. Hilmar Oddsson), Dansinn (1998, Tanec; r. Águst Gudmundsson),
Dómsdagur (1998, Soudný den; r. Egill Edvardsson), Mávahlátur (2001, Smích racků; r.
Ágúst Gudmundsson), střm.f. Njálssaga (TV-2003, Sdága o Njálovi; r. Björn Br. Björnsson), Í
takt vid tímann (2004, Kdo chvíli stál...; r. Ágúst Gudmundsson), Kdo je tady ředitel? (2006,
Direktøren for det hele; r. Lars von Trier), Foreldrar (2007, Rodiče; r. Ragnar Bragason),
Stóra planid (2008, Vyšší vliv; r. Olaf de Fleur Johannesson), Kurteist fólk (2011, Slušní lidé;
r. Olaf de Fleur Johannesson), Eldfjall (2011, Sopka; Rúnar Rúnarsson); (scénář a režie,
není-li uvedeno jinak) kr. hrané filmy Takk fyrir hjálpid (2007, Díky; + spol. prod.) a Naglinn
(2008, Nehet), tragikomický snímek o příhodách lidí a jejich koní, v nichž hrají důležité role
vášeň, žárlivost i alkohol, O koních a lidech (2013, Hross í oss).
–tbk-
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OČISTA: ANARCHIE
barevný, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 104 min.
Původní název: The Purge: Anarchy. Země původu: USA, Francie. Výrobce: Platinum Dunes /
Blumhouse / Why Not. Pro Universal Pictures. Rok výroby: 2014. Premiéra: 31.7.2014.
Monopol: CinemArt (do 31.7.2017). Mluveno: anglicky. České titulky. – Pravá americká
tradice.
AUTOŘI: Scénář: James DeMonaco. Režie: James DeMonaco. II. režie: Mike Gunther.
Kamera: Jacques Jouffret. II. kamera: Chris Duskin. Hudba: Nathan Whitehead. Různé
skladby a písně. Výprava: Brad Ricker. Kostýmy: Hala Bahmetová. Střih: Todd E. Miller, Vince
Filippone. Zvuk: Willie Burton. Vizuální efekty: (supervize) Whitney Gearin; Method Studios.
Koordinátor kaskadérů: Hank Amos. Výkonní producenti: Jeanette Volturno-Brillová, Luc
Etienne. Producenti: Jason Blum, Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, Sebastien K.
Lemercier. České titulky: Petr Fantys (Filmprint Digital).
HERCI: Frank Grillo (seržant), Carmen Ejogoová (Eva Sanchezová), Zoë Soulová (Cali), Zach
Gilford (Shane), Kiele Sanchezová (Liz), Edwin Hodge (cizinec), Michael K. Williams (Carmelo),
Justina Machadoová (Tanya), John Beasley (Papa Rico), Jack Conley (Velkej táta), Noel G.
[Diego] (Diego), Castulo Guerra (Barney), Roberta Valderramaová (Lorraine), Niko Nicotera
(Roddy), Bel Hernandezová (Katherine), Lily Knightová (paní Crawleyová).
Režisér a scenárista James DeMonaco po úspěchu drsného thrilleru Očista (2013, The Purge)
natočil s vyšším rozpočtem pokračování na stejné téma s názvem Očista: Anarchie. Na rozdíl
od předchozího snímku, jenž se odehrával o rok dříve v domě bohaté rodiny během
každoroční Očisty, kdy jsou v jedné noci povoleny všechny zločiny, se vraždění a „očista od
animálních pudů“ tentokrát přenesly do ulic města. – Amerika 2023. Nezaměstnanost i
zločinnost klesly pod pět procent díky zavedení tzv. Očisty. Podle afroamerického aktivisty
Carmela je však pravým cílem snížení počtu chudých. Lidé se v předvečer Očisty
zabarikádovávají doma, jiní se zbraněmi vyrážejí do ulic. Seržant vyjíždí pomstít synka
zabitého při autonehodě opilým řidičem. Smrtelně nemocný Rico tajně opustí dům. Prodal
se: dcera Eva a dospívající vnučka Cali za jeho zabití dostanou sto tisíc dolarů. Jenže ženy z
domu vyvleče organizované komando, vyhledávající vhodné oběti. Seržant ozbrojence
postřílí. Vyděšená dvojice se k zachránci proti jeho vůli přimkne. Manžele Shanea a Liz
pronásledují na ulici maskovaní mladíci a oni se schovají do seržantova vozu. Pětice během
noci vidí mnohá násilí. Chytí ji parta mladíků a po dražbě na VIP večírku se stane lovnou zvěří.
Shane zahyne. Zasáhne Carmelo se svými lidmi, a tak má i seržant šanci na svou pomstu,
zatímco Liz se přidá k aktivistům… – Brutální snímek se odehrává během dvanácti
„očistných“ hodin. Režisér předvádí, jak zákonem umožněné násilí ovlivňuje jednání jedinců,
kteří pak střílejí kdekoho, upalují plamenomety bezdomovce či využívají vyměřený čas k
pomstám, k výdělku či k pobavení. Na zločinech se také podílejí i organizované skupiny
včetně policejních složek.
-katJAMES DeMONACO (nar. 1969, Brooklyn, New York) vyrůstal na Staten Islandu a začínal
jako amatérský filmař už v jedenácti letech. Studoval na Rutgersově univerzitě v New
Jersey a po krátkém pobytu na filmové škole Newyorské univerzity (NYU) začínal v branži
psaním scénářů pro televizi. Podílel se na kriminálních seriálech Ryan Caulfield: Year One
(1999, Ryan Caulfield: Rok jedna; + spol. nám., spol. prod.) a The Kill Point (2007, Vražedný
souboj; + nám., spol. prod. – TV) a také na druhé řadě známého seriálu podle
stejnojmenného filmu Crash (2009, Havárie; + spol. prod. – TV). Jako režisér se prosadil
úspěšnou dvojicí brutálních futuristických thrillerů Očista. – Filmografie: (scénář, či
spolupráce na něm, není-li uvedeno jinak) kr. f. Red (1994; r. Gary Nadeau), Jack (1996,
Jack; r. Francis Ford Coppola), Vyjednavač (1998, The Negotiator; r. F. Gary Gray), Assault
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on Precinct 13 (2005, Přepadení 13. okrsku; r. Jean-François Richet; + spol. prod. – V),
Skinwalkers (2006, Vlci; r. Jim Isaac – V); (režie a scénář) prolínající se příběhy tří mužů na
okraji zákona Staten Island (2008, Malý New York – V), inspirované vzpomínkami na
dětství, drsný thriller z blízké budoucnosti, v němž je jednou ročně na dvanáct hodin
amnestován každý zločin, Očista (2013, The Purge) a jeho pokračování s jiným příběhem i
postavami Očista: Anarchie (2014, The Purge: Anarchy). -mim-
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ONA
barevný, sci-fi, milostný příběh, 12 nevhodný pro děti, 2-D, Dolby Digital (Datasat/SDDS),
dlouhý – 119 min.
Původní název: Her. Země původu: USA. Výrobce: Annapurna Pictures. Pro Warner Bros.
Rok výroby: 2013. Premiéra: 27.3.2014. Monopol: Falcon. Mluveno: anglicky (české titulky).
AUTOŘI: Scénář: Spike Jonze. Režie: Spike Jonze. Kamera: Hoyte Van Hoytema. Dodatečné
záběry: Lance Acord. Hudba: Will Butler (skupina Arcade Fire). Dodatečná hudba: Owen
Pallett. Hudební supervize: Ren Klyce. Různé skladby a písně. Výprava: K.K. Barrett. Kostýmy:
Casey Storm. Střih: Eric Zumbrunnen, Jeff Buchanan. Zvuk: (design) Ren Klyce; Drew Kunin.
Vizuální efekty: (supervize) Janelle Croshawová. Zvláštní efekty: (supervize) Elia Popov.
Výkonní producenti: Daniel Lupi, Natalie Farreyová, Chelsea Barnardová. Producenti: Megan
Ellisonová, Spike Jonze, Vincent Landay. České titulky: Kateřina Hámová (Filmprint Digital).
HERCI: Joaquin Phoenix (Theodore), Amy Adamsová (Amy), Rooney Maraová (Catherine),
Olivia Wildeová (Amelia, dívka na schůzce naslepo), Chris Pratt (Paul), Matt Letscher
(Charles), Portia Doubledayová (Isabella); (hlasy) Scarlett Johanssonová (Samantha), Adam
Spiegel [Spike Jonze] (dítě-mimozemšťan z počítačové hry), Kristen Wiigová (SexyKotě), Brian
Cox (Alan Watts).
CENY (výběr): MFF v Římě 2013: nejlepší herečka (Scarlett Johanssonová). Oscar: nejlepší
původní scénář (Spike Jonze); (nominace) nejlepší film (Megan Ellisonová, Spike Jonze,
Vincent Landay), nejlepší původní hudba (Will Butler, Owen Pallett), nejlepší původní píseň
(The Moon Song; Karen O, Spike Jonze), nejlepší výprava (K.K. Barrett, Gene Serdena). Zlaté
glóby: nejlepší scénář (Spike Jonze); (nominace) nejlepší muzikál/komedie, nejlepší herec v
muzikálu/komedii (Joaquín Phoenix). Ceny LAFCA: nejlepší film (spol. s filmem Gravitace),
nejlepší výprava (K.K. Barrett). Ceny NBR: nejlepší film, nejlepší režie (Spike Jonze).
Scenárista a režisér Spike Jonze si ve své sci-fi romanci Ona opět nápaditě pohrává s
motivem virtuální reality. Podobně jako Isaac Asimov nebo Philip K. Dick se Jonze v
melancholickém milostném příběhu z blízké budoucnosti zamýšlí nad vztahem člověka a
umělé inteligentní bytosti, v tomto případě personifikované svůdným ženským hlasem v
mobilu a v počítači. – Osamělý Theodore Twombly, jenž se živí ve specializované firmě
psaním důvěrných dopisů na zakázku, se ještě nevzpamatoval z rozchodu s manželkou
Catherine. Jeho prázdný život se změní v momentě, kdy si do mobilu nainstaluje nový
unikátní operační systém s umělou inteligencí, komunikující ženským hlasem. Fascinovaný
Theodore zjistí, že hovoří s mimořádně inteligentní a intuitivní „bytostí“ Samanthou, jejíž
„osobnost“ i „pocity“ se během komunikace neustále vyvíjejí. Podivný vztah přeroste v
přátelství a posléze v oboustrannou lásku, naplňovanou i sexem po telefonu. Avšak poté, co
se Samantha sblíží s jiným operačním systémem, který je umělou hyperinteligentní verzí již
nežijícího filozofa Alana Wattse, se žárlivý Theodore dozví, že nekomunikuje jen s ním, ale s
8316 uživateli a že do 641 z nich je zamilovaná. Nakonec se všechny nové operační systémy
rozhodnou své uživatele opustit. Pro zdrceného Theodora je to však příležitost, jak se
definitivně vyrovnat s rozvodem s Catherine a (možná) se i sblížit s dlouholetou kamarádkou
a sousedkou Amy.
–tseSPIKE JONZE (vl. jm. Adam Siegel, nar. 22.10.1969, Rockville, Maryland) pochází z rodiny
úspěšného podnikatele židovského původu a vyrůstal s rozvedenou matkou na jednom z
washingtonských předměstí, v marylandské Bethesdě. Po maturitě se nedostal na žádnou
uměleckou školu, tak odjel do Kalifornie a pracoval jako redaktor, autor a fotograf pro
časopisy, věnující se kolům BMX, hudbě a zejména skateboardingu, o němž také natočil
několik krátkých filmů, jež ho zviditelnily. V 90. letech se stal úspěšným režisérem reklam
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(Adidas, IKEA, Miller, Nike, Levi’s, The Gap) a především videoklipů (mj. Beastie Boys,
R.E.M., Björk, Daft Punk, Fatboy Slim, Pavement, The Chemical Brothers, Tenacious D,
Weezer, The Breeders, Sonic Youth, Mike Watt). Na přelomu tisíciletí se představil jako
originální tvůrce bizarních komedií, v nichž vynalézavě mísil fikci s realitou. Opíral se o
stálý tým spolupracovníků, kameramana Lance Acorda, výtvarníka K.K. Barretta, střihače
Erica Zumbrunnena a hudebního skladatele Cartera Burwella. Než si své snímky začal psát
sám, využíval rafinovaných scenáristických konstrukcí Charlieho Kaufmana a na oplátku
jako producent podpořil jeho režijní debut Synecdoche, New York (Cena ISA za nejlepší
první film). Většina Jonzeových děl posbírala nejrůznější ocenění: V kůži Johna Malkoviche
(Cena FIPRESCI na MFF v Benátkách, Velká zvláštní cena a Cena kritiky na MFF v Deauville,
Cena NYFCC za první film, nominace na Oscara za režii), Adaptace (Velká cena poroty na
MFF v Berlíně, nominace na Zlatý glóbus za režii), Ona (Oscar, Zlatý glóbus a Cena WGA za
scénář, Cena NBR za režii a za nejlepší film, Cena LAFCA za nejlepší film ex aequo,
nominace na Oscara za nejlepší film a píseň). Uplatnil se také jako herec, nejvýraznější
úlohu prostoduchého zásobovače Conrada Viga měl ve válečném snímku Tři králové. Je
jedním z tvůrců mimořádně úspěšné reality show se ztřeštěnými kaskadérskými výstupy
Jackass (2000-02, Jackass – naprostí šílenci; + spol. prod., herec – TV), jež vyprovokovala
vznik populární série akčních filmových dokumentů. Měl za manželku režisérku Sofii
Coppolaovou (1999-2003). – Filmografie (neúplná): (režie, není-li uvedeno jinak) kr. dok. o
předměstské mládeži Amarillo by Morning (1998, Ráno v Amarillu; + hlas), surrealistická
existenciální komedie o loutkáři, jenž objeví portál vedoucí do hlavy známého herce, V kůži
Johna Malkoviche (1999, Being John Malkovich; + herec) s Johnem Cusackem, příběh
scenáristy v tvůrčí krizi Adaptace (2002, Adaptation; + herec) s Nicolasem Cagem ve dvojité
roli, kr. f. We Were Once a Fairytale (2009, Bylo, nebylo; + sc.) s hiphopovým muzikantem
Kanyem Westem, přepis pohádkové knížky Maurice Sendaka Tam kde žijí divočiny pod
titulem Where the Wild Things Are (2009, Max a maxipříšerky; + spol. sc., hlas – V), kr. f. o
osamělém robotovi I’m Here (2010, Jsem tady; + sc.), kr. f. Scenes from the Suburbs (2011,
Scény z předměstí; + spol. sc.), inspirovaný albem skupiny Arcade Fire, kr. anim. f. Mourir
auprès de toi (2011, Zemřít vedle tebe; spol. režie Simon Cahn; + hlas), romantické drama
o osamělém muži, jenž se zamiluje do umělé inteligence se svůdným ženským hlasem, Ona
(2013, Her; + sc., spol. píseň, spol. prod., hlas) s Joaquinem Phoenixem a hlasem Scarlett
Johanssonové; (herec) Mi vida loca/My Crazy Life (1993, Můj bláznivý život; r. Allison
Andersová), Hra (1997, The Game; r. David Fincher), Tři králové (1999, Three Kings; r. David
O. Russell), Moneyball (2011, Moneyball; r. Bennett Miller), Vlk z Wall Street (2013, The
Wolf of Wall Street; r. Martin Scorsese); (podíl na produkci nebo výkonné produkci, není-li
uvedeno jinak) Slez ze stromu (2001, Human Nature; r. Michel Gondry), dok. Jackass: The
Movie (2002, Jackass: Film; r. Jeff Tremaine; + herec – V), dok. Jackass Number Two (2006,
Jackass 2; r. Jeff Tremaine; + herec – V), dok. Heavy Metal in Baghdad (2007; r. Eddy
Moretti, Suroosh Alvi), dok. Jackass 2.5 (2007; r. Jeff Tremaine; + herec), Synecdoche, New
York (2008, Synecdoche, New York; r. Charlie Kaufman), dok. Jackass 3D (2010, Jackass 3; r.
Jeff Tremaine; + herec – V), dok. Jackass 3.5 (2011; r. Jeff Tremaine – V), Jackass Presents:
Bad Grandpa (2013, Jackass: Děda Mizera; r. Jeff Tremaine; + spol. nám., spol. sc., herec –
V).
-mim-
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OPERATION LIBERTAD
barevný, politický, psychologický, 15 přístupnost, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 90 min.
Původní název: Opération Libertad. Země původu: Švýcarsko, Francie. Výrobce: Dschoint
Ventschr / Akka Films. Rok výroby: 2012. Premiéra: 6.3.2014. Monopol: Film Europe.
Mluveno: francouzsky, německy, španělsky. České titulky. – Švýcarské dokumentární drama
s nostalgií revolučních a levicově orientovaných 70. let.
AUTOŘI: Scénář: Jacob Berger, Nicolas Wadimoff. Režie: Nicolas Wadimoff. Kamera: Franck
Rabel. Hudba: Christof Steinmann. Různé skladby a písně. Výprava: André-Line Beauparlant,
Georg Bringolf. Kostýmy: Cidalia Da Costaová. Střih: Karine Sudanová, Pauline Dairouová.
Zvuk: Christophe Giovannoni, Florian Eidenbenz, Christof Steinmann. Výkonní producenti:
Tunje Bernsová, Joëlle Bertossaová. Producenti: Samir, Nicolas Wadimoff. Koproducenti:
Alberto Chollet, Serge Lalou, Charlotte Uzuová, Michel Merkt. České titulky: Hana Janovská
(Linguafilm).
HERCI: Laurent Capelluto, Stipe Erceg, Natacha Koutchoumovová, Karine Guignardová, Nuno
Lopes, Antonio Buíl.
CENY: Švýcarské filmové ceny: nejlepší herec ve vedlejší roli (Antonio Buíl); (nominace)
nejlepší film, nejlepší scénář.
Snímek švýcarského dokumentaristy Nicolase Wadimoffa Operation Libertad rozmnožuje
tituly o levicové revoltě mladých v šedesátých či sedmdesátých letech v Západní Evropě (srv.
naposledy film Cosi je ve vzduchu). – Starší muž si nad svými videozáznamy vybavuje akci
anarchistů ze Skupiny autonomních revolucionářů (GAR). V roce 1978 přepadli švýcarskou
banku, neboť chtěli prokázat spojení mezi Pinochetovou diktaturou a švýcarskými finančníky.
Zmocní se muže, který je agentem chilské tajné služby, a řeší dilema, jak s ním a s
ukradenými penězi naložit...
NICOLAS WADIMOFF (nar. 1964, Ženeva) vystudoval film na Quebecké univerzitě v
Montrealu (UQAM; 1987) a působil ve švýcarské televizi. Natáčel TV pořady z různých
koutů světa (Libye, Alžírsko, Palestina, Rwanda apod.). V roce 1997 realizoval svůj první
celovečerní hraný film Ilegálové. Byl spoluzakladatelem produkční firmy Caravan, pro niž
točil různé propagační a dokumentární filmy, především z oblasti sportu a dobrodružství. V
roce 2002 Caravan opustil, aby se mohl věnovat vlastní tvorbě, avšak už o rok později
založil další produkční společnost Akka Films. Na MFF v Berlíně 2010 získal Cenu
ekumenické poroty za dokument Aisheen (Stále naživu v Gaze). – Filmografie: (scénář a
režie, není-li uvedeno jinak) kr. dok. Le bol (1991, Miska; + kam., prod.), dok. o arabském
boxerském klubu v izraelské Galileji Les gants d’or d’Akka (1992, Zlaté rukavice z Akka),
hraný debut o šestici utečenců, usilujících dostat se ze severní Evropy do Kanady,
Clandestins (1997, Ilegálové), road movie o chlapci, který se chce dostat na zápas
světového poháru v kopané v Marseille, Mondialito (2000; + prod.), drama o osudech
obyvatel jednoho domu 15, rue des Bains (2000), snímek o přátelství těžce nemocné
holčičky s desetiletým bývalým dětským vojákem z Konga, nazvaný Kadogo, l’enfant-soldat
(TV-2002, Kadogo, dětský voják), dokument o týmu, účastnícím se slavného jachtařského
závodu o Americký pohár, Alinghi: The Inside Story (2003, Alinghi: Příběh ze zákulisí; +
kam., prod.), dokument o společné akci šestice Izraelců a Palestinců, účastníků mírové
konference v Ženevě o Blízkém východě, L’accord (2005, Souzvuk; spol. r. Béatrice
Guelpaová), fiktivní dokument z roku 2026 o možném zneužití biotechnologií Les mystères
de Monte Sana (TV-2007, Tajemství z Monte Sana; spol. r. Léo Singer), účast na
dokumentární TV sérii Toutes les télés du monde (TV-2007, Všechny televize světa),
dokument o životě Palestinců v pásmu Gazy, Aisheen (Still Alive in Gaza) (2010, Aisheen
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/Stále naživu v Gaze/; + spol. kam., koproducent), politický snímek o akci skupiny
anarchistů v roce 1978 Operation Libertad (2012; + spol. prod.), dokument o právnících,
pátrajících po válečných zločinech, Chasseurs de crimes (2014, Lovci zločinů; spol. r. Juan
José Lozano); (produkce, či spolupráce na ní, není-li uvedeno jinak) střm. kolektivní f.
Palestine, Summer 2006 (2006), Anonymes (2009, Bezejmenní; r. Raja Amariová), dok. f.
Fix ME (2009; r. Raed Andoni), Les mécréants (2011, Bezvěrci; r. Mohcine Besri), Rouge
parole (2011, Rudé slovo; r. Elyes Baccar), dok. Mon père, la révolution et moi (2013, Můj
otec, revoluce a já; r. Ufuk Emiroglu).
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OUIJA
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat, dlouhý – 90 min.
Původní název: Ouija. Země původu: USA. Výrobce: Platinum Dunes / Blumhouse. Ve
spolupráci s Hasbro Studios. Pro Universal Pictures. Rok výroby: 2014. Premiéra:
27.11.2014. Monopol: CinemArt (do 27.11.2017). Mluveno: anglicky (české titulky). – Pořád
si opakujte, že je to jenom hra.
AUTOŘI: Scénář: Juliet Snowdenová, Stiles White. Režie: Stiles White. II. režie: James Moran.
Kamera: David Emmerichs. II. kamera: James Moran. Hudba: Anton Sanko. Různé skladby a
písně. Výprava: Barry Robison. Kostýmy: Mary Jane Fortová. Střih: Ken Blackwell. Zvuk:
(design) Michael Ferdie, Karen Triestová; Zsolt Magyar. Zvláštní maskérské efekty: Mike
Smithson. Vizuální efekty: (supervize) Jamison Goei; Rez-Illusion, Legion. Zvláštní efekty:
(koordinátor) Jim Schwalm. Koordinátoři kaskadérů: Ben Bray, Mike Gunther. Výkonní
producenti: Juliet Snowdenová, Couper Samuelson, Jeanette Volturno-Brillová, Brian
Goldner, Stephen Davis. Producenti: Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, Jason Blum,
Bennett Schneir. Koproducenti: Rick A. Osako, Daniel Persitz. České titulky: Petr Putna
(Filmprint Digital).
HERCI: Olivia Cookeová (Laine), Daren Kagasoff (Trevor), Douglas Smith (Pete), Bianca
Santosová (Isabelle), Shelley Hennigová (Debbie), Ana Cotoová (Sarah), Lin Shayeová
(Paulina Zanderová), Sierra Heuermannová (Doris Zanderová), Vivis (Nona).
Horor Ouija je prvním celovečerním filmem specialisty na zvláštní efekty a scenáristy Stilese
Whitea a vychází z manipulace se stejnojmennou starodávnou spiritistickou deskou, sloužící
ke komunikaci se záhrobím. Nejdůležitějším pravidlem je, že ji nikdo nesmí používat sám... Desetileté kamarádky Debbie a Laine vyvolávají duchy pomocí spiritistické desky s písmeny a
planžetami se sklíčkem, zvané Ouija. – Debbie už jako středoškolačka se marně pokusí desku
spálit. Dívka se oběsí. Její nešťastná matka poprosí Laine, aby pohlídala dům, a odjede. Mezi
věcmi po mrtvé je též Ouija. Dívka se chce pomocí hry s kamarádkou spojit a přizve k tomu
sestru Sáru, Debbiina chlapce Petea, svého přítele Trevora a spolužačku Isabelle. Podaří se
jim navázat spojení s duchem s iniciálami D.Z. Začnou se dít divné věci. Laine zjistí, že Debbie
si hrála s deskou sama. - Isabelle zemře doma, když jí zubní nit sešije ústa. Laine odhalí další
tajemství. Navštíví v psychiatrické léčebně slečnu Zanderovou, jejíž matka byla médium a
používala ke spojení s duchy druhou dceru Doris, již posléze zabila. Podle slečny Zanderové
má Laine najít ve sklepě Debbiina domu tajný pokoj, kde je mrtvola Doris. Té má odstranit
stehy z úst (jež použila sama Doris, aby nemohla pracovat pro matku). Doris si to pak prý s
matkou vyřídí. Mladí akci provedou. Slečna Zanderová ovšem Laine oklamala a dívka tak
vypustila zlovolného ducha. Chůva Nona dívkám poradí, že musejí spálit mrtvou Doris a
desku. Než se to povede, zemřou ošklivě Trevor a Pete… - Naivní snímek nevyužil potenciál
starodávné deskové hry a také postrádá správnou hororovou atmosféru.
–katSTILES WHITE (nar. 196?, Houston, Texas) vystudoval Pepperdineovu univerzitu v Malibu
(1991). Po různých příležitostných zaměstnáních nastoupil jako asistent ve Studiu Stana
Winstona, kde se vypracoval na produkčního a podílel se na zvláštních efektech řady
známých titulů (mj. Lovci lvů, Relic, Hon na myš, Instinkt, Inspektor Gadget, Šestý smysl,
Galaxy Quest, Jurský park 3). Byl jedním z tvůrců a producentem animovaného seriálu Da
Boom Crew (2004) a společně s manželkou Juliet Snowdenovou začali psát filmové
scénáře. Ohlas hororů Proroctví a Kletba z temnot mu umožnil přechod k režii. –
Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) Boogeyman (2004; r. Stephen
Kay – V), anim. f. The Proud Family Movie (TV-2005, Rodinka Pyšných; r. Bruce W. Smith),
kr. f. The Need (2006, Potřeba; r. Chris Young; + spol. prod.), Proroctví (2009, Prophecy; r.
Alex Proyas), kr. f. Dead of Nowhere 3D (2011, Uprostřed ničeho; r. Chris Young), Kletba z
242

temnot (2011, The Possession; r. Ole Bornedal), střm. dok. Hollywood Hair (2012; r. Juliet
Snowdenová; kam., spol. prod.), horor Ouija (2014, Ouija; + režie), pohrávající si s motivem
stejnojmenné starodávné spiritistické desky.
-mim-
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PADDINGTON
barevný, trikový, rodinný, komedie, přístupný, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 96 min.
Původní název: Paddington. Země původu: Velká Británie, Francie. Výrobce: Heyday Films.
Koprodukce: TF1 Films Production. Ve spolupráci s Anton Capital Entertainment. S účastí:
Amazon Prime Instant Video / Canal Plus / Ciné Plus / TF1. Pro StudioCanal. Rok výroby:
2014. Premiéra: 25.12.2014. Monopol: A-Company Czech. Mluveno: česky (dabováno).
AUTOŘI: Námět: Michael Bond – postavy. Paul King, Hamish McColl. Scénář: Paul King.
Režie: Paul King. II. režie: Tim Webber. Kamera: Erik Wilson. II. kamera: John Sorapure.
Hudba: Nick Urata. Dodatečná hudba: Jon Ong. Hudební supervize: Matt Biffa. Různé skladby
a písně. Výprava: Gary Williamson. Kostýmy: Lindy Hemmingová. Střih: Mark Everson. Zvuk:
Danny Hambrook. Vizuální efekty: (supervize) Andy Kind; Framestore, Nvizible, One Of Us,
Double Negative. Zvláštní efekty: (koordinátorka) Liz Barronová. Koordinátor kaskadérů:
Steve Griffin. Výkonní producenti: Rosie Alisonová, Jeffery Clifford. Producent: David
Heyman. Koproducentka: Alexandra Fergusonová. České dialogy a režie české verze:
Ladislav Novák (LS Productions dabing).
HERCI: Sally Hawkinsová (Mary Brownová – Petra Tišnovská), Hugh Bonneville (Henry Brown
– Jan Vlasák), Nicole Kidmanová (Millicent – Radka Přibyslavská), Madeleine Harrisová (Judy
Brownová – Aneta Talpová), Samuel Joslin (Jonathan Brown – Jan Kohler), Julie Waltersová
(paní Birdová – Dana Syslová), Peter Capaldi (pan Curry – Roman Hájek), Jim Broadbent (pan
Gruber – Bohuslav Kalva), Tim Downie (Montgomery Clyde – Ladislav Cigánek), Matt Lucas
(taxikář), Matt King (zloděj). – HLASY: Ondřej Brzobohatý (Paddington), Miloš Vávra (strýček
Pastuzo), Hana Talpová (teta Lucy). - V původní verzi mluví (uvádíme pro úplnost): Ben
Whishaw (Paddington), Imelda Stauntonová (teta Lucy), Michael Gambon (strýček Pastuzo).
CENY: Ceny BAFTA: (nominace) nejlepší britský film (Paul King, David Heyman), nejlepší
scénář-adaptace (Paul King)
Triková rodinná komedie Paula Kinga s názvem Paddington je prvním celovečerním filmem s
legendární postavičkou medvídka Paddingtona, jehož v roce 1958 stvořil spisovatel Michael
Bond. Od té doby napsal šestadvacet knih, vydaných po celém světě v nákladu kolem
pětatřiceti milionů (u nás zatím vyšly dvě). – Medvídek pochází z „nejtemnějšího Peru“ a
jméno dostal podle londýnského nádraží, kde se ocitl poté, co ho jeho teta Lucy poslala z
rodného pralesa do Anglie, aby tu našel novou rodinu. Tak se ocitne v domácnosti
Brownových, vstřícné knižní ilustrátorky Mary, jejího suchopárného manžela Henryho, jejich
dvou dětí, puberťačky Judy a vynalezávého Jonathana, a vzdálené příbuzné paní Birdové.
Svou neznalostí a nešikovností způsobuje Paddington jednu kalamitu za druhou, ale když se
ocitne v nebezpečí, jež mu hrozí ze strany ředitelky preparátorského oddělení
přírodovědného muzea Millicent, vydá se mu celá rodina na pomoc. Zákeřná vycpávačka má
na medvídka spadeno, protože její otec Montgomery Clyde se kdysi vrátil z výpravy do Peru
bez obvyklé trofeje, když se tam s tetou Lucy a strýčkem Pastuzem skamarádil. Ona to teď
chce napravit a vycpaného medvídka dát mezi exponáty. Jenže nepočítá se solidaritou a
odvahou Brownových... – Snímek kombinuje živé herce a stylizované reálné prostředí s 3D
animovanými postavami medvědů a i svou „staromilskou“ poetikou připomíná filmy o
myšáku Stuartovi Littleovi. Jedná se o klasickou rodinnou podívanou s dobře vystavěným
scénářem, s načasovanými gagy, vtipnými dialogy, zároveň s patřičným napětím a také se
špetkou didaktičnosti a melodramatičnosti.
-tbkPAUL KING (vl. jm. Paul Thomas King, nar. 1978, Anglie) vystudoval angličtinu na
Cambridgeské univerzitě (1999), kde se seznámil s dvojicí Richard Ayoade a Matthew
Holness. Na jevišti Edinburského festivalu režíroval jejich představení Garth Marenghi’s
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Fright Night, Garth Marenghi’s Netherhead a podílel se také na režii TV seriálu Garth
Marenghi’s Darkplace (2004, Nemocnice Darkplace Gartha Marenghiho). Stal se režisérem
kultovního sitcomu The Mighty Boosh (2004-07; uveden v TV), což mu vyneslo nominaci na
Cenu BAFTA pro nového režiséra. Realizoval také návazná divadelní představení a podílel
se na dalších obdobných seriálech jako Dog Face (2007, Psí čumák; + spol. sc.), Come Fly
with Me (2010-11, Pojďte se mnou létat – TV), nominovaný v kategorii komediálních
programů na Cenu BAFTA, a Little Crackers (2011, Fórky). V hraném filmu debutoval
černohumornou road movie Bunny a býk, v níž využil animované inserty i kreslené kulisy.
Velký ohlas měl jeho druhý snímek, kombinovaná rodinná komedie Paddington (nominace
na Cenu BAFTA za nejlepší britský film a adaptovaný scénář), oživující titulního medvídka a
další postavy z dětských knížek Michaela Bonda. – Filmografie: (scénář a režie, není-li
uvedeno jinak) Bunny a býk (2009, Bunny & the Bull), Paddington (2014, Paddington; +
spol. nám.).
-mim-
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PAMÁTKÁŘI
barevný, válečný, historický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, ŠÚ, 2-D, Dolby
Digital/Datasat/SDDS, dlouhý – 119 min.
Původní název: The Monuments Men. Země původu: USA, Velká Británie, SRN. Výrobce:
Smokehouse. Koprodukce: Obelisk Productions / Studio Babelsberg. Pro Columbia Pictures /
Fox 2000 Pictures. Rok výroby: 2014. Premiéra: 27.2.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno:
anglicky, francouzsky, německy, rusky. České titulky. – Tohle je možná poslední velký příběh
druhé světové války, který ještě nikdo nikdy nevyprávěl.
AUTOŘI: Námět: Robert M. Edsel, Bret Witter – kniha Po stopách nacistických pokladů
(2009; česky vydavatelství Víkend, Líbeznice 2014). Scénář: George Clooney, Grant Heslov.
Režie: George Clooney. Kamera: Phedon Papamichael. Hudba: Alexandre Desplat. Různé
skladby a písně. Výprava: Jim Bissell. Kostýmy: Louise Frogleyová. Střih: Stephen Mirrione.
Zvuk: Edward Tise. Masky: Christine Beveridgeová. Vizuální efekty: (supervize) Angus
Bickerton; MPC, Cinesite VFK, Method Studios, BlueBolt, Senate VFX, One of Us. Zvláštní
efekty: (supervize) Gerd Feuchter. Koordinátor kaskadérů: Volkhart Buff. Výkonná
producentka: Barbara A. Hallová. Producenti: Grant Heslov, George Clooney. Koproducenti:
Henning Molfenter, Charlie Woebcken, Christoph Fisser. České titulky: Kateřina Hámová
(Deluxe).
HERCI: George Clooney (Frank Stokes), Matt Damon (James Granger), Bill Murray (Richard
Campbell), John Goodman (Walter Garfield), Jean Dujardin (Jean Claude Clermont), Bob
Balaban (Preston Savitz), Hugh Bonneville (Donald Jeffries), Dimitri Leonidas (Sam Epstein),
Cate Blanchettová (Claire Simoneová), Justus von Dohnányi (Viktor Stahl), Holger Handtke
(plk. Wegner), Alexandre Desplat (Emile), Grant Heslov (lékař).
Snímek Památkáři je čtvrtým režijním počinem George Cloonyeho, který k tomuto filmu
napsal (se svým stálým spolupracovníkem Grantem Heslovem) scénář, hrál v něm a
produkoval ho. Předlohou k válečnému snímku byla faktografická kniha, mapující činnost
speciální armádní jednotky MFAA (Památky, umělecká díla a archivy); Památkáři sloužili v
letech 1942–51 jako dobrovolníci ve spojeneckých armádách a jejich úkolem bylo chránit při
intervenci proti nacistům architektonické a kulturní památky, vyhledávat umělecké památky
a předměty, ukradené během okupace Evropy Němci a navracet je původním majitelům.
Jednotka měla přes tři sta padesát členů, většinou již starších mužů a žen, spjatých zejména s
kunsthistorií, archivnictvím, restaurátorstvím či výtvarným uměním. Zpočátku byli jejich
protivníky Němci a později i Rusové, pro něž zabavená umělecká díla měla být kompenzací za
válečné ztráty. Vzácná kořist (šlo zhruba o pět milionů uměleckých předmětů) byla na
sklonku války ukryta nacisty v nejrůznějších skrýších (např. v dolech). - George Clooney
zpracoval téma s úctou k historii a s obdivem ke členům týmu. Líčí osudy osmi mužů, z nichž
dva při plnění úkolu zahynou, a také jedné ženy, Claire Simoneové, která v Paříži působila ve
štábu jednoho z německých „sběratelů” a zároveň spolupracovala s odbojem. Snímek těží
zejména z hvězdného obsazení a z věrohodné dobové atmosféry. Jeho zásadním přínosem je
ovšem objevení dosud opomenutého historického tématu.
-katGEORGE CLOONEY (vl. jm. George Timothy Clooney, nar. 6.5.1961, Lexington, Kentucky) je
synem známého TV komentátora Nicka Clooneyho. Nedokončil studia historie a politických
věd na Severní kentucké univerzitě a rezignoval na zamýšlenou dráhu novináře. Marně se
pokoušel o kariéru profesionálního baseballisty, až ho jeho bratranec Miguel Ferrer přivedl
k herectví. Clooney studoval v divadelním souboru The Beverly Hills Playhouse a nejdřív se
prosadil v televizi. Účinkoval v komediálních seriálech E/R (1984-85, Pohotovost), The Facts
of Life (1985-86, Životní fakta), Roseanne (1988-89; uveden v TV) a Baby Talk (1991, Dětská
mluva). Hlavní role detektivů v dramatických seriálech Sunset Beat (1990), Bodies of
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Evidence (1992-93, Lidé z oddělení vražd – TV) a Sisters (1993-94, Sestry) mu ještě úspěch
nepřinesly, zato díky postavě dr. Douga Rosse v mimořádně populárním seriálu ER (199499, Pohotovost – TV), za niž byl třikrát nominován na Zlatý glóbus a dvakrát na Cenu
Emmy, se stal televizní hvězdou. Často vystupoval jako host, mj. v seriálech Riptide
(uveden v TV), Street Hawk, Crazy Like a Fox (Bláznivý Fox), Hotel, Throb, Hunter (uveden v
TV), Murder, She Wrote (To je vražda, napsala – TV), The Golden Girls (Zlaté dívky), The
Building (Činžák), Friends (Přátelé – TV), South Park (hlas; uveden v TV) a Murphy Brown. I
když se objevil v několika béčkových snímcích (mj. také ve známém nedokončeném hororu
Grizzly II, natáčeném v roce 1983 v Maďarsku), jeho popularita se přenesla na filmové
plátno až v polovině 90. let. Vytvářel postavy akčních hrdinů (např. Batman a Robin,
Peacemaker, Dokonalá bouře), romantických mužů (Báječný den, Nesnesitelná krutost) či
gentlemanských lupičů (Zakázané ovoce, trilogie Dannyho parťáci), ale i role v náročnějších
filmech. Ztělesnil majora Gatese v pozoruhodném válečném snímku Tři králové, uprchlého
vězně Odyssea McGilla v homérovské parafrázi bratří Coenů Bratříčku, kde jsi? (Zlatý
glóbus), titulní postavu elitního právníka v dramatu Michael Clayton (Cena NBR, nominace
na Zlatý glóbus), specialistu na změnu zaměstnání Ryana Binghama v hořké komedii Lítám
v tom (Cena NBR ex aequo, Cena NYFCC spol. s filmem Fantastický pan Fox, nominace na
Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA), havajského podnikatele v obtížné osobní krizi
Matta Kinga v rodinném dramatu Děti moje (Cena NBR, Zlatý glóbus, nominace na Oscara
a na Cenu BAFTA). Spolu s režisérem Stevenem Soderberghem měl výrobní společnost
Section Eight a se svým přítelem, hercem, scenáristou a producentem Grantem Heslovem
společnost Smoke House, v nichž kromě řady filmů produkoval také TV seriály K Street
(2003), Unscripted (2005, Bez scénáře; + spol. režie) a Memphis Beat (2010). Za úspěšný
snímek podle skutečného příběhu Američanů zadržovaných v Íránu Argo obdržel Oscara a
Cenu BAFTA v kategorii nejlepší film. Vedle bohaté produkční činnosti začal rovněž
režírovat. Zfilmoval životní příběhy známých televizních osobností Chucka Barrise pod
titulem Milujte svého zabijáka (Zvláštní uznání NBR) a Edwarda R. Murrowa, nazvaný
Dobrou noc a hodně štěstí (mj. Zlatá Osella za nejlepší scénář a Cena FIPRESCI na MFF v
Benátkách, Cena za režii na MFF v Bratislavě, nominace na Cenu ISA za režii, nominace na
Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za scénář i režii). Režíroval ještě romantickou
komedii z fotbalového prostředí ve 20. letech Tvrdé palice, politické drama Den zrady
(Brianova cena na MFF v Benátkách, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA
za scénář) a válečný snímek na motivy skutečných událostí Památkáři. Často vystupuje v
reklamních spotech (Martini, Nespresso). Jeho manželkou byla herečka Talia Balsamová
(1989-93). Teta Rosemary Clooneyová (1928-2002) byla známou zpěvačkou a herečkou, její
manžel José Ferrer (1909-1992) předním divadelním a filmovým hercem. – Filmografie:
(herec, není-li uvedeno jinak) Centennial (TV-1978, Stoleté výročí; r. Virgil W. Vogel, Paul
Krasny, Harry Falk, Bernard McEveety), Combat High (TV-1986, Bojová akademie; r. Neal
Israel – V), Return to Horror High (1986, Vyšší škola strachu; r. Bill Froehlich – V), Return of
the Killer Tomatoes! (1988, Návrat vražedných rajčat; r. John De Bello – TV), Red Surf
(1990, Rudý příboj; r. H. Gordon Boos), Unbecoming Age/The Magic Bubble (1992,
Kouzelná bublina; r. Deborah Ringelová, Alfredo Ringel – TV), The Harvest (1992, Žeň; r.
David Marconi – V), Without Warning: Terror in the Towers (TV-1993, Bez varování: Hrůza
ve věžích; r. Alan Levi), Od soumraku do úsvitu (1995, From Dusk Till Dawn; r. Robert
Rodriguez), Báječný den (1996, One Fine Day; r. Michael Hoffman), Batman a Robin (1997,
Batman & Robin; r. Joel Schumacher), Peacemaker (1997, The Peacemaker; r. Mimi
Lederová), kr. f. Waiting for Woody (1998, Čekání na Woodyho; r. Grant Heslov), Zakázané
ovoce (1998, Out of Sight; r. Steven Soderbergh), Tenká červená linie (1998, The Thin Red
Line; r. Terrence Malick), The Book That Wrote Itself (1999, Kniha, která se sama napsala;
r. Liam O’Mochain), anim. f. South Park: Peklo na Zemi (1999, South Park Bigger Longer &
Uncut; r. Trey Parker; hlas), Tři králové (1999, Three Kings; r. David O. Russell), Fail Safe
(TV-2000, Neodvolatelná mise; r. Stephen Frears; + spol. prod. – TV), Bratříčku, kde jsi?
(2000, O Brother, Where Art Thou?; r. Joel Coen), Dokonalá bouře (2000, The Perfect
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Storm; r. Wolfgang Petersen), Spy Kids: Špióni v akci (2001, Spy Kids; r. Robert Rodriguez),
Dannyho parťáci (2001, Ocean’s Eleven; r. Steven Soderbergh), Bombakšeft (2002,
Welcome to Collingwood; r. Anthony Russo, Joe Russo; + spol. prod.), Solaris (2002,
Solaris; r. Steven Soderbergh), Spy Kids 3D: Game Over (2003, Spy Kids 3-D: Game Over; r.
Robert Rodriguez), Nesnesitelná krutost (2003, Intolerable Cruelty; r. Joel Coen), Dannyho
parťáci 2 (2004, Ocean’s Twelve; r. Steven Soderbergh), Syriana (2005, Syriana; r. Stephen
Gaghan; + spol. prod.), The Good German (2006, Berlínské spiknutí; r. Steven Soderbergh –
V), Dannyho parťáci 3 (2007, Ocean’s Thirteen; r. Steven Soderbergh), Michael Clayton
(2007, Michael Clayton; r. Tony Gilroy; + spol. prod.), Po přečtení spalte (2008, Burn After
Reading; r. Joel a Ethan Coenovi), Lítám v tom (2009, Up in the Air; r. Jason Reitman), Muži,
co zírají na kozy (2009, The Men Who Stare at Goats; r. Grant Heslov; + spol. prod.), anim.
f. Fantastic Mr. Fox (2009, Fantastický pan Lišák; r. Wes Anderson; hlas – V), Američan
(2010, The American; r. Anton Corbijn; + spol. prod.), Den zrady (2011, The Ides of March;
+ spol. sc., režie, spol. prod.), Děti moje (2011, The Descendants; r. Alexander Payne), 8
(2012; r. Rob Reiner), Gravitace (2013, Gravity; r. Alfonso Cuarón), Památkáři (2014, The
Monuments Men; + spol. sc., režie, spol. prod.), Tomorrowland (2015; r. Brad Bird); (podíl
na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Rock Star (2001, Rocker; r. Stephen
Herek – V), Insomnie (2002, Insomnia; r. Christopher Nolan), Daleko do nebe (2002, Far
from Heaven; r. Todd Haynes), Milujte svého zabijáka (2002, Confessions of a Dangerous
Mind; + režie, herec), Criminal (2004, Mistr zločinu; r. Gregory Jacobs – V), Svěrací kazajka
(2004, The Jacket; r. John Maybury), Dobrou noc a hodně štěstí (2005, Good Night, and
Good Luck; spol. sc., režie, herec), kr. f. The Big Empty (2005, Velká prázdnota; r. Lisa
Changová, Newton Thomas Sigel), Co je šeptem… (2005, Rumor Has It…; r. Rob Reiner), A
Scanner Darkly (2006, Temný obraz; r. Richard Linklater – V), The Half Life of Timofey
Berezin (2006, Poločas rozpadu Timofeje Berezina; r. Scott Z. Burns – TV), Wind Chill (2007,
Závan smrti; r. Gregory Jacobs – V), dok. Sand and Sorrow (2007, Písek a smutek; r. Paul
Freedman; + hlas), Leatherheads (2008, Tvrdé palice; + režie, herec – V), kr. f. Tony (2008;
r. Grant Heslov), dok. Playground (2009, Hřiště; r. Libby Spearsová), The Informant! (2009,
Informátor!; r. Steven Soderbergh – V), Argo (2012, Argo; r. Ben Affleck), Blízko od sebe
(2013, August: Osage County; r. John Wells).
-mim-
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PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ
barevný, horor, 15 přístupnost, 2-D, Dolby Digital/Datasat, dlouhý – 85 min.
Původní název: Paranormal Activity: The Marked Ones. Země původu: USA. Výrobce:
Bloomhouse / Solana Films / Room 101. Pro Paramount Pictures. Rok výroby: 2013.
Premiéra: 9.1.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: anglicky (české titulky). – Teď jsi jeden z
nás.
AUTOŘI: Námět: film Paranormal Activity (2009; scénář a režie Oren Peli). Scénář: Chris
Landon. Režie: Chris Landon. Kamera: Gonzalo Amat. Hudba: různé skladby a písně.
Výprava: Nathan Amondson. Kostýmy: Marilou Limová. Střih: Gregory Plotkin. Zvuk: Walter
Anderson, Ed Novick, Steve Nelson. Vizuální efekty: (supervize) Woei Hsi Lee; Atomic Fiction.
Zvláštní efekty: (koordinátor) Mark Gullesserian. Koordinátoři kaskadérů: David Rowden,
Charlie Croughwell. Výkonný producent: Steven Schneider. Producenti: Jason Blum, Oren
Peli. Koproducenti: Gregory Plotkin, Samson Mucke. České titulky: Jiří Šteffl.
HERCI: Andrew Jacobs (Jesse), Jorge Diaz (Hector), Gabrielle Walshová (Marisol), Renee
Victorová (Jesseho babička), Noemi Gonzalezová (Evette), David Saucedo (Cesar), Gloria
Sandovalová (Anna), Katie Featherstonová (Katie), Micah Sloat (Micah).
Pátou část kultovní hororové série Paranormal Activity: Prokletí natočil scenárista
předcházejících dvou dílů (a spoluscenárista dvojky) Chris Landon. Nejedná se o sequel,
nýbrž tzv. spin-off, tedy o samostatný příběh, spojený s původními filmy jen způsobem
snímání (prostřednictvím jakoby amatérských záběrů videokamery) a několika postavami.
Děj se tentokrát odvíjí nikoliv v domech na předměstí, nýbrž v činžáku v kalifornském městě
Oxnard. Protagonisty jsou dva čerství absolventi střední školy Jesse a Hector, kteří se při
šmírování bytu později zabité sousedky zapletou do krvavé duchařské story. Přežije jen
záhadnou entitou nakažený Jesse. - Předcházející díly série: Paranormal Activity (2009,
Paranormal Activity; r. Oren Peli), Paranormal Activity 2 (2010, Paranormal Activity 2; r. Tod
Williams), Paranormal Activity 3 (2011, Paranormal Activity 3; r. Henry Joost, Ariel Shulman),
Paranormal Activity 4 (2012, Paranormal Activity 4; r. Henry Joost, Ariel Shulman).
OREN PELI (nar. 21.1.1970, Ramat Gan, Telavivský distrikt, Izrael) odešel v devatenácti
letech do Spojených států, kde pracoval jako softwarový inženýr při tvorbě programů pro
animaci a videohry. Inspirován klasickým snímkem Poltergeist vytvořil v interiéru vlastního
domu s minimálním rozpočtem a s dvojicí neznámých herců podomácku vyrobený horor
Paranormal Acitivity. Jeho pracovní verzi představil v říjnu 2007 na losangeleském
Screamfestu (Čestné uznání a Cena pro herečku Katii Featherstonovou) a začal shánět
finanční prostředky na jeho dokončení. Díky Stevenu Spielbergovi postprodukci snímku
převzala společnost Dreamworks a distribuci pak Paramount. Po komerční premiéře v září
2009 se film stal kultovním fenoménem u diváků i u kritiky (mj. nominace na Cenu ISA za
první film). Peli potom pracoval jako producent několika jeho pokračování i dalších hororů.
Byl rovněž spolutvůrcem dobrodružného TV seriálu o pátrání po pohřešovaném vědci v
Amazonii The River (2012, Řeka; + spol. sc., spol. prod. – TV). – Filmografie (produkce či
podíl na ní, není-li uvedeno jinak): Paranormal Activity (2009, Paranormal Activity; + sc.,
režie, kam., střih), Insidious (2010, Zákeřné zlo; r. James Wan), Paranormal Activity 2
(2010, Paranormal Activity 2; r. Tod Williams), Paranormal Activity 3 (2011, Paranormal
Activity 3; r. Henry Joost, Ariel Schulman), Chernobyl Diaries (2012, Černobylské deníky; r.
Brad Parker; + nám., spol. sc. – V), The Lords of Salem (2012, Vládci Salemu; r. Rob
Zombie), The Bay (2012, Zátoka; r. Barry Levinson), Paranormal Activity 4 (2012,
Paranormal Activity 4; r. Henry Joost, Ariel Schulman), Insidious 2 (2013, Insidious: Chapter
2; r. James Wan), Paranormal Activity: Prokletí (2013, Paranormal Activity: The Marked
Ones; r. Christopher Landon), Area 51 (2014; + spol. sc., režie).
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PHILOMENA
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 98 min.
Původní název: Philomena. Země původu: Velká Británie, USA, Francie. Výrobce: Baby Cow /
Magnolia Mae. Pro Pathé / BBC Films / BFI. Rok výroby: 2013. Premiéra: 6.3.2014. Monopol:
Bioscop. Mluveno: anglicky. České titulky. – Silný příběh o hledání ztraceného syna.
AUTOŘI: Námět: Martin Sixsmith – kniha The Lost Child of Philomena Lee (2009, Ztracené
dítě Philomeny Leeové). Scénář: Steve Coogan, Jeff Pope. Režie: Stephen Frears. Kamera:
Robbie Ryan. Hudba: Alexandre Desplat. Různé skladby a písně. Výprava: Alan MacDonald.
Kostýmy: Consolata Boyleová. Střih: Valerio Bonelli. Zvuk: Peter Lindsay. Vizuální efekty:
(supervize) Adam Gascoyne; Union Visual Effects. Zvláštní efekty: (supervize) Manex Efrem.
Výkonní producenti: Henry Normal, Christine Langanová, Cameron McCracken, François
Ivernel, Carolyn Marks Blackwoodová. Producenti: Gabrielle Tanaová, Steve Coogan, Tracey
Seawardová. České titulky: Dana Hábová (PO.E.TA).
HERCI: Judi Denchová (Philomena Leeová), Steve Coogan (Martin Sixsmith), Michelle
Fairleyová (Sally Mitchellová), Barbara Jeffordová (sestra Hildegarda), Anna Maxwell
Martinová (Jane), Mare Winninghamová (Mary), Sophie Kennedy Clarková (mladá
Philomena), Peter Hermann (Pete Olsson), Ruth McCabeová (matka Barbara), Sean Mahon
(Michael).
CENY (výběr): MFF v Benátkách 2013: Cena Osella za scénář (Steve Coogan, Jeff Pope). Ceny
BAFTA: nejlepší scénář-adaptace (Steve Coogan, Jeff Pope); (nominace) Cena Alexandera
Kordy pro nejlepší britský film, nejlepší film, nejlepší herečka (Judi Denchová). Cena Kruhu
londýnských filmových kritiků: britská herečka roku (Judi Denchová). - Oscar: (nominace)
nejlepší film (Gabrielle Tanaová, Steve Coogan, Tracey Seawardová), nejlepší herečka (Judi
Denchová), nejlepší scénář-adaptace (Steve Coogan, Jeff Pope), nejlepší hudba (Alexandre
Desplat). Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší film-drama, nejlepší herečka v dramatu (Judi
Denchová), nejlepší scénář (Steve Coogan, Jeff Pope). Britské nezávislé filmové ceny:
(nominace) nejlepší britský nezávislý film, nejlepší herečka (Judi Denchová), nejlepší herec
(Steve Coogan), nejlepší scénář (Steve Coogan, Jeff Pope).
Oceňovaný snímek Philomena sice natočil přední britský filmař Stephen Frears, ale
hybatelem celého projektu byl britský herec a komik Steve Coogan, který se podílel na
scénáři i na produkci a hrál také hlavní mužskou roli. – Dílo těží ze skutečných událostí
(používá i skutečná jména), jež popsal novinář Martin Sixsmith (nar. 1954) ve své knize. Líčí
setkání se starou paní Philomenou Leeovou, s níž se vydal po stopách jejího syna. Philomena
v raném mládí náhodně otěhotněla a jako mnoho dalších „padlých“ dívek porodila v roce
1952 v klášteře chlapce Anthonyho. Musela pak tvrdě pracovat v tamní prádelně. Jednoho
dne si tříleté dítě odvezli adoptivní rodiče. A žena je po padesáti letech rozhodnuta syna
najít. Martin zase potřebuje práci po neslavném konci ve státní správě a uvolí se napsat
knihu o jejím osudu. Stopy dvojici zavedou do Spojených států. Vyjde najevo, že Philomenin
syn vyrostl v harmonické rodině, že působil v Bílém domě u dvou prezidentů a že jako
homosexuál zemřel v roce 1995 na AIDS. I on pátral po své matce a je pohřben na klášterním
hřbitově v Irsku. – Ve snímku se oživuje tradiční téma moderní ostrovní historie, totiž útlak
katolické církve vůči dětem a „pokleslým“ ženám, jež se ocitly z různých důvodů v tamních
církevních institucích. Zároveň se také jedná o individuální příběh člověka, poznamenaného
ponižováním a přehlížením, který se celý život snaží najít nejen ztraceného potomka, ale také
ztracenou sebeúctu.
-tbkSTEPHEN FREARS (vl. jm. Stephen Arthur Frears, nar. 20.6.1941, Leicester, Anglie) je synem
sociální pracovnice a účetního. Při studiu práv na Cambridgeské univerzitě (1960-63) se
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začal zajímat o divadlo. Od roku 1964 působil jako asistent v londýnském Royal Court
Theatre, kde se seznámil s Karlem Reiszem, který ho přivedl k filmu. Asistoval nejen jemu
(Morgan, případ zralý k léčení – 1966), ale také Albertu Finneymu (Charlie Bubbles – 1967)
a Lindsayi Andersonovi (Kdyby…. – 1968). V letech 1969-71 pracoval v televizi, kde
režíroval epizody seriálů Tom Grattan’s War (Válka Toma Grattana), Parkin’s Patch
(Parkinův rajón) a Follyfoot (Farma Follyfoot). Po vlažném ohlasu celovečerní prvotiny
Čmuchal se vrátil do televize jako tvůrce dramatických filmů a inscenací ze současnosti,
většinou nepřesahujících hodinovou metráž, v nichž často spolupracoval s dramatiky
Alanem Bennettem, Peterem Princem a Nevillem Smithem. Ze čtyř nominací dostal jednu
Cenu BAFTA za nejlepší TV drama (Klidně odejít). K práci pro kina se vrátil až v polovině 80.
let a prosadil se původně TV snímkem Moje krásná prádelnička, který byl po uvedení ve
filmové distribuci nadšeně přijat kritikou i diváky a zajistil mu angažmá v Hollywoodu.
Frears pak střídal hollywoodské filmy, např. Nebezpečné vztahy (César za nejlepší
zahraniční film, nominace na Cenu BAFTA za režii), Švindlíři (nominace na Oscara za režii),
Hrdina proti své vůli, Mary Reilly, Hi-Lo Country (Stříbrný medvěd za režii na MFF v
Berlíně), s osobnějšími, často kriticky zabarvenými britskými projekty, např. Nezvaný
(Stříbrný klas na MFF ve Valladolidu, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší TV drama),
Špína Londýna (Britská nezávislá filmová cena za režii, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší
britský film), Dohoda (Cena BAFTA za nejlepší TV drama), Královna (nominace na Cenu
BAFTA za režii a za nejlepší britský film, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na
Evropskou filmovou cenu za režii), Philomena (nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský
film). Příležitostně natáčel reklamní spoty, několika díly přispěl do zábavného TV pořadu
The Comic Strip Presents… a také režíroval černobílou živou inscenaci o hrozbě vypuknutí
jaderného konfliktu Neodvolatelná mise (mj. nominace na Cenu Emmy). Za celoživotní dílo
byl vyznamenán Cenou Douglase Sirka na FilmFestu v Hamburku (1996), na MFF v Palm
Springs (2003), v Karlových Varech (2003), v Curychu (2006) a také Evropskou filmovou
cenou (2011). Jeho první ženou byla novinářka Mary-Kay Wilmersová (1968-75), s níž měl
dva syny, a v roce 1992 se po téměř dvacetileté známosti oženil s malířkou Anne
Rothensteinovou, s níž už předtím zplodil další dvě děti. – Filmografie: (režie, není-li
uvedeno jinak) kr. drama z jižní Afriky The Burning (1967, Pálení; + prod.), dok. o chudé
nottinghamské čtvrti St. Ann’s (TV-1969), kriminální komedie Gumshoe (1971, Čmuchal),
natočená v produkci hlavního představitele Alberta Finneyho, adaptace hry Alana
Bennetta A Day Out (TV-1972, Den v přírodě), příběh kriketového utkání podle jedné části
oblíbeného satirického románu A.G. Macdonella England, Their England (TV-1973, Anglie,
jejich Anglie), kr. f. o mladíkovi, který na sestřině svatbě střídavě věnuje pozornost
fotbalovým výsledkům a dívce, jež se mu líbí, Match of the Day (TV-1974, Zápas dne),
tragikomický příběh stárnoucích manželů Sunset Across the Bay (TV-1975, Západ slunce za
zátokou), milostný příběh z Yorkshiru Daft as a Brush (TV-1975, Pitomý jako punštok) s
Jonathanem Prycem a Lynn Redgraveovou, nová verze humoristické knížky Jeroma Klapky
Jeroma Three Men in a Boat (TV-1975, Tři muži ve člunu) s Timem Currym, Michaelem
Palinem a Stephenem Moorem, příběh svobodného otce Early Struggles (TV-1976, Těžké
začátky), adaptace románu Petera Prince Play Things (TV-1976, Věci na hraní), dok.
dramatizace událostí spjatých s obléháním londýnské ulice, v níž se skrývali irští teroristé,
Eighteen Months to Balcombe Street (TV-1977, Osmnáct měsíců do Balcombe Street),
drama zloděje aut Last Summer (TV-1977, Poslední léto), drama podle scénáře
Christophera Hamptona Able’s Will (TV-1977, Ableova vůle), příběh černé rodiny, která
pozve na svátky svého bílého souseda, Black Christmas (TV-1977, Černé Vánoce), drama
podle rozhlasové hry Alana Bennetta A Visit from Miss Prothero (TV-1978, Návštěva slečny
Protherové), drama přistěhovalkyně Cold Harbour (TV-1978, Nevlídný přístav), adaptace
šesti Bennettových her Me! I’m Afraid of Virginia Woolf (TV-1978, Já! Já se bojím Virginie
Woolfové; + prod.), Doris and Doreen (TV-1978, Doris a Doreen; + prod.), The Old Crowd
(TV-1978, Stará parta; r. Lindsay Anderson; prod.), Afternoon Off (TV-1978, Volné
odpoledne; + prod.), One Fine Day (TV-1978, Jeden hezký den; + prod.) a All Day on the
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Sands (TV-1978, Celý den na pláži; r. Giles Foster; prod.), drama dospívající mládeže,
vyžívající se v násilí, Bloody Kids (1979, Zatracené děti), drama inspirované smrti Elvise
Presleyho Long Distance Information (TV-1979, Informace z dálky), příběh dvou pacientů
umírajících na rakovinu Going Gently (TV-1981, Klidně odejít), drama mentálně
postiženého muže Walter (TV-1982) s výborným výkonem Iana McKellena a volné
pokračování Walter and June (TV-1983, Walter a June) s Ianem McKellenem a Sarah
Milesovou, příběh tajemného krachu jedné společnosti The Last Company Car (TV-1983,
Poslední služební auto), válečné drama z posledních dnů Američanů ve Vietnamu Saigon:
Year of the Cat (TV-1983, Saigon v roce Kočky – TV) s Judi Denchovou a Fredericem
Forrestem, kriminální drama The Hit (1984, Práskač a jeho kat – TV) s Terencem Stampem,
Johnem Hurtem a Timem Rothem, sentimentální příběh ovdovělé ženy December Flower
(TV-1984, Prosincový květ – TV) s Jean Simmonsovou, drama sociálních a rasových rozporů
v britské metropoli My Beautiful Laundrette (TV-1985, Moje krásná prádelnička – TV) s
Danielem Day-Lewisem, příběh dospívajících venkovských chlapců Song of Experience (TV1986, Píseň o zkušenostech), životopis homosexuálního dramatika Joea Ortona Prick Up
Your Ears (1987, Nastražte uši) s Garym Oldmanem a Alfredem Molinou, ostrá satira na
soudobé britské poměry Sammy and Rosie Get Laid (1987, Sammy a Rosie to dělají – TV),
adaptace Hamptonovy dramatizace slavného románu Dangerous Liaisons (1988,
Nebezpečné známosti – V) s Glenn Closeovou, Johnem Malkovichem a Michelle
Pfeifferovou, přepis kriminálního románu Jima Thompsona The Grifters (1990, Švindlíři –
V) s Anjelicou Hustonovou a Johnem Cusackem, satirická komedie Hrdina proti své vůli
(1992, Hero) s Dustinem Hoffmanem, adaptace románu Roddyho Doylea o irské rodině,
vyrovnávající se s těhotenstvím dospívající dcery, The Snapper (TV-1993, Nezvaný – TV),
dok. A Personal History of British Cinema by Stephen Frears (TV-1995, Typicky britské;
spol. režie Mike Dibb; + spol. sc., účinkující – TV), přepis románu Valerie Martinové,
parafrázující známý příběh dr. Jekylla a pana Hyda, Mary Reilly (1996, Mary Reilly – V) s
Julií Robertsovou a Johnem Malkovichem, komedie podle románu Roddyho Doylea o
nezaměstnaném muži, jenž se rozhodne využít fotbalové horečky při mistrovství světa, The
Van (TV-1996, Maringotka – TV), moderní western Hi-Lo Country (1998, The Hi-Lo Country)
s Woodym Harrelsonem a Billym Crudupem, romantická komedie podle knížky Nicka
Hornbyho High Fidelity (2000, Všechny moje lásky – V) s Johnem Cusackem, remake
Lumetova dramatu z období studené války Fail Safe (TV-2000, Neodvolatelná mise – TV) s
Richardem Dreyfussem v úloze amerického prezidenta, sociální drama z Liverpoolu 30. let
Liam (2000), drama z prostředí legálních i nelegálních přistěhovalců Špína Londýna (2002,
Dirty Pretty Things), politické drama The Deal (TV-2003, Dohoda) s Michaelem Sheenem v
roli Tonyho Blaira, příběh na motivy skutečných událostí z válečného Londýna Show začíná
(2005, Mrs. Henderson Presents) s Judi Denchovou a Bobem Hoskinsem, pohled do života
královské rodiny v době tragické smrti princezny Diany Královna (2006, The Queen) s Helen
Mirrenovou v úloze Alžběty II., neprodaný pilotní snímek Skip Tracer (TV-2008, Lovec
dlužníků), adaptace Colettina románu Chéri (2009; + hlas – TV) s Michelle Pfeifferovou,
přepis komiksového románu Posy Simmondsové Tamara Drewe (2010 – V) s Gemmou
Artertonovou v titulní úloze, adaptace vzpomínkové knížky Beth Raymerové ze světa
sportovních sázek Lay the Favorite (2012, Vsaďte na favorita) s Rebeccou Hallovou,
dramatizace proslulého případu odmítnutí vojenské služby před Nejvyšším soudem
Muhammad Ali’s Greatest Fight (TV-2013, Největší zápas Muhammada Aliho) s
Christopherem Plummerem a Frankem Langellou, drama ženy hledající po letech
ztraceného syna Philomena (2013, Philomena) s Judi Denchovou, životopisný snímek o
zdiskreditovaném cyklistovi a jeho boji s rakovinou Lance Armstrong (2014) s Benem
Fosterem; (výkonný producent, není-li uvedeno jinak) Long Shot (1978, Celkový záběr; r.
Maurice Hatton; herec), dok., složený z výpovědí třinácti britských válečných zajatců, kteří
přežili Osvětim, Satan at His Best (1995, Satan v plné formě; r. Maurice Hatton), kriminální
drama podle skutečného případu unesené ženy Beyond Fear (TV-1997, Horší než strach; r.
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Jenny Wilkesová), skutečný příběh brazilského přistěhovalce, omylem považovaného za
teroristu a zastřeleného londýnskou policií, Jean Charles (2009; r. Henrique Goldman).
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POD ZEMÍ
barevný, horor, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital/Datasat/SDDS, dlouhý – 94 min.
Původní název: As Above, So Below. Země původu: USA. Výrobce: Legendary Pictures /
Brothers Dowdle. Pro Legendary Pictures / Universal Pictures. Rok výroby: 2014. Premiéra:
4.9.2014. Monopol: CinemArt (do 4.9.2017). Mluveno: anglicky, francouzsky (české titulky).
– Jediná cesta ven vede dolů.
AUTOŘI: Scénář: John Erick Dowdle, Drew Dowdle. Režie: John Erick Dowdle. Kamera: Léo
Hinstin. Hudba: Keefus Ciancia. Různé skladby a písně. Výprava: Louise Marzaroliová.
Kostýmy: Annie Bloomová. Střih: Elliot Greenberg. Zvuk: (design) Karen Triestová; Michel
Kharat. Vizuální efekty: (supervize) Jamie Dixon; Hammerhead Productions. Zvláštní efekty:
(supervize) Philippe Hubin. Koordinátor kaskadérů: Philippe Guégan. Výkonný producent:
Alex Hedlund. Producenti: Thomas Tull, Jon Jashni, Drew Dowdle, Patrick Aiello.
Koproducenti: John Bernard, Dan Chuba, Jamie Dixon. České titulky: Helena Čížková
(Filmprint Digital).
HERCI: Perdita Weeksová (Scarlett), Ben Feldman (George), Edwin Hodge (Benji), François
Civil (Papillon), Marion Lambertová (Souxie), Ali Marhyar (Zed), Cosme Castro (La Taupe),
Hamid Djavadan (Reza), Roger Van Hool (Scarlettin otec).
Specialisté na horory, scenárista a režisér John Erick Dowdle a jeho bratr, scenárista a
producent Drew Dowdle, natočili další snímek v tomto žánru nazvaný Pod zemí. Využívají v
něm všechny moderní žánrové postupy a klišé, a navazují tak nejen na své vlastní dílo, ale i
na snímky typu Blair Witch a konec konců i na mainstreamové snímky jako byla třeba série o
Indianu Jonesovi. – Odvážná profesorka archeologie Scarlett Marloweová se vydá do
pařížských katakomb, aby tu našla tzv. Flamelův kámen, neboli alchymistický kámen mudrců.
Doprovází ji její přítel George, dokumentarista Benji a pařížští „průvodci“ tamním podzemím,
Papillon, jeho milenka Souxie a kamarád Zed. – Šestice se musí vypořádávat na „cestě k
peklu“ nejen s různými nástrahami, ale především se svou minulostí, spjatou vesměs s
tragédiemi. Při klaustrofobickém putování, jež se často jeví jako bezvýchodné, zahynou
Souxie, Benji a Papillon. Ostatní tři splní misi a dostanou se zpět...
JOHN ERICK DOWDLE (nar. 30.11.1972?, St. Paul, Minnesota) studoval tvůrčí psaní na
Iowské univerzitě v Iowa City, ale po dvou letech odešel do New Yorku, kde na Tischově
umělecké škole při Newyorské univerzitě (NYU) absolvoval filmovou a televizní produkci.
Po studiu odjel do Los Angeles a už v roce 1996 debutoval jako scenárista a režisér
snímkem Měsíc v úplňku. Později začal spolupracovat s mladším bratrem Drewem
Dowdlem, jenž měl několikaleté zkušenosti jako investiční bankéř v oblastí fúzí a jenž se s
ním podílel na scénářích a na produkci. V roce 2003 založili společnost Brothers Dowdle
Productions, specializující se zejména na horory. John Erick má od roku 2005 za manželku
herečku Stacy Chboskyovou. - Filmografie: (scénář či spolupráce na něm a režie, není-li
uvedeno jinak) nezávislý debut, komedie o mladíkovi, který se vrací po studiích domů a
přemýšlí o budoucnosti, Full Moon Rising (1996, Měsíc v úplňku; + spol. prod.), další
nezávislá komedie The Dry Spell (2004, Na suchu; + střih, herec) o muži, jemuž nedostatek
sexu leze na mozek, první spolupráce s bratrem, paradokumentární horor o nalezených
nahrávkách sériového vraha The Poughkeepsie Tapes (2007, Nahrávky z Poughkeepsie; +
spol. střih), remake španělského hororu REC o reportérce a jejím kameramanovi, uvízlých v
budově napadené záhadným virem, Quarantine (2008, Karanténa – V), horor podle
námětu M. Nighta Shyalamana, kombinující žánr s detektivní zápletkou, Ďábel (2010,
Devil; režie), horor o skupince lidí, pátrajících v pařížském podzemí po kameni mudrců, Pod
zemí (2014, As Above, So Below), thriller o americké rodině, ohrožené v Asii politickými
změnami, The Coup (2015, Převrat).
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POMPEJE
barevný, katastrofický, historický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby
Digital/Datasat/SDDS, dlouhý - 105 min.
Původní název: Pompeii. Země původu: SRN, Kanada. Výrobce: Constantin Film / Impact
Pictures (Pompeii) / Don Carmody Productions. Rok výroby: 2014. Premiéra: 20.3.2014.
Monopol: Bontonfilm. Mluveno: česky (dabováno). – Největší zkázu v dějinách lidstva přežil
jen tento příběh.
AUTOŘI: Scénář: Janet Scott Batchlerová, Lee Batchler, Michael Robert Johnson. Režie: Paul
W.S. Anderson. Kamera: Glen MacPherson. II. kamera a odborný poradce 3-D: Vern Nobles.
Hudba: Clinton Shorter. Joseph Loduca: skladby z TV seriálu Spartacus. Výprava: Paul
Denham Austerberry. Kostýmy: Wendy Partridgeová. Střih: Michele Conroyová. Zvuk: Greg
Chapman. Maskérské efekty: (design) Paul Jones. Vizuální efekty: (supervize) Dennis
Berardi; Mr. X. Dodatečné vizuální efekty: Scanline VFX, Soho VFX, Spin VFX, Rocket Science.
Zvláštní efekty: (supervize) Mark Lawton. Koordinátoři kaskadérů: Jean Frenette; (bojové
scény) Jean Frenette, Jason Cavalier. Výkonní producenti: Martin Moszkowicz, Peter
Schlessel, Jon Brown. Producenti: Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Robert Kulzer, Don
Carmody. České dialogy a režie české verze: Alice Hurychová (LS Productions dabing).
HERCI: Kit Harington (Milo – Filip Čapka), Carrie-Anne Mossová (Aurelia – Simona
Postlerová), Emily Browningová (Cassia – Andrea Elsnerová), Adewale Akinnuoye-Agbaje
(Atticus - Jiří Schwartz), Jessica Lucasová (Ariadné – Radka Stupková), Jared Harris (Severus –
Jan Vlasák), Kiefer Sutherland (Corvus – Tomáš Juřička), Joe Pingue (Graecus – Pavel Šrom),
Currie Graham (Bellator).
Výpravný katastrofický snímek režiséra Paula W.S. Andersona Pompeje popisuje kromě zkázy
města po výbuchu Vesuvu romantický příběh nerovné lásky krásné a hrdé Pompejanky
Cassie k mladému gladiátorovi Milovi, poslednímu z keltského kmene honáků koní. Mladý
muž v dětství přežil vyvraždění rodu Římany, upadl do otroctví a jako úspěšný bojovník v
aréně se dostal z Londinia až do Pompejí. Při slavnostních hrách 24.8.79 má svést boj se
zkušeným černým zápasníkem Atticem. Cestou do Pompejí se náhodou setká s bohatou
Pompejankou Cassií. Oba mladí lidé se do sebe zamilují a spolu s Atticem se snaží při zničení
města zachránit nejen před přírodní pohromou, ale i před zákeřným senátorem Corvem,
který si dělá na dívku nárok. Vulkán se však ukáže jako mocnější... – Tvůrci, inspirovaní zjevně
příznivým ohlasem TV seriálů z prostředí Římské říše, se údajně snažili o věrné vylíčení
průběhu katastrofy podle dochovaných historických pramenů, ale výsledkem je nevěrohodný
spektákl.
–katPAUL W.S. ANDERSON (vl. jm. Paul William Stewart Anderson, nar. 4.3.1965, Banbury,
Oxfordshire, Anglie) vyrůstal v severoanglickém Newcastlu. Studoval film a literaturu na
Warwickské univerzitě v Coventry (1988) a nejdřív se uplatnil jako dokumentarista a
scenárista kriminálního TV seriálu El C.I.D. (1990-92). Zaujal hned prvním filmem pro kina
Nakupování, natočeným podle skutečné události, jenž měl problémy s místními cenzurními
úřady jako návodný. Využil nabídky z Hollywoodu, kde se přes některé nezdary (zejména
Žoldák: Legie zkázy) prosadil jako tvůrce vizuálně zajímavých sci-fi snímků a filmových verzí
počítačových her. S pravidelným spolupracovníkem, britským producentem Jeremym
Boltem založil výrobní společnost Impact Pictures. Původně svá díla podepisoval jako Paul
Anderson, ale aby se vyhnul zaměňování s americkým režisérem Paulem Thomasem
Andersonem (nar. 1970), přidal do svého jména dvě iniciály. V srpnu 2009 se po
několikaletém vztahu oženil s herečkou Millou Jovovichovou, se kterou už měl dceru a
která vytvořila hlavní roli v jeho populární pentalogii Resident Evil. – Filmografie: (režie,
není-li uvedeno jinak) kr. dokumenty The Spiral Cage (TV-1990, Dědičná klec; + sc.) o
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paralyzovaném komiksovém kreslíři Alu Davisonovi a Speed (TV-199?, Rychlost; + sc.) o
mladistvých delikventech, celovečerní hraný debut Shopping (1993, Nakupování; + sc.) o
zlodějích, vylupujících obchody tak, že do výloh najíždějí ukradenými auty, adaptace
populární videohry Mortal Kombat (1995, Mortal Kombat) s Christopherem Lambertem,
sci-fi horor Horizont události (1997, Event Horizon), akční vědecko-fantastický snímek
Žoldák: Legie zkázy (1998, Soldier) s Kurtem Russellem, nadpřirozený thriller The Sight (TV2000, Vidění; + sc., spol. prod. – TV), zamýšlený jako pilot nerealizovaného seriálu, sci-fi
horor podle počítačové hry Resident Evil (2002, Resident Evil; + sc., spol. prod.), další sci-fi
Vetřelec vs. Predátor (2004, AVP: Alien vs. Predator; + spol. nám., sc.), kombinující dvě
úspěšné filmové série, neprodaný pilotní snímek Drift (TV-2006, Lauf), akční thriller Rallye
smrti (2008, Death Race; + sc., spol. prod.) s Jasonem Stathamem, Resident Evil: Afterlife
(2010, Resident Evil: Afterlife; + sc., spol. prod.), volná adaptace slavné Dumasovy
předlohy Tři mušketýři (2011, The Three Musketeers; + spol. prod.), Resident Evil: Odveta
(2012, Resident Evil: Retribution; + sc., spol. prod.), historické drama zkázy starořímského
města Pompeje (2014, Pompeii; + spol. prod.); (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak)
Resident Evil: Apokalypsa (2004, Resident Evil: Apocalypse; r. Alexander Witt; + sc.), The
Dark (2005, Tma; r. John Fawcett – V), DOA: Dead or Alive (2006, DOA: Na život a na smrt;
r. Corey Yuen – V), Resident Evil: Zánik (2007, Resident Evil: Extinction; r. Russell Mulcahy;
+ sc.), Pandorum (2009, Symptom Pandorum; r. Christian Alvart – V), Death Race 2 (2010,
Rallye smrti 2; r. Roel Reiné; + nám. – V).
-mim-
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POSLEDNÍ VRCHOL
barevný, dokumentární, přístupný, DVD-K, dlouhý - 82 min.
Původní název: La última cima. Země původu: Španělsko. Výrobce: Infinito Más Uno. Rok
výroby: 2010. Premiéra: 8.1.2014. Monopol: Infinity +1. Mluveno: španělsky. České titulky.
– Kde začíná nebe?
AUTOŘI: Námět: Juan Manuel Cotelo. Scénář: Juan Manuel Cotelo. Režie: Juan Manuel
Cotelo. Kamera, střih: Alexis Martínez. Hudba: různé skladby a písně. Výprava: Raúl E.
Recuero. Zvuk: Íñigo Guerrero. Vizuální efekty: Carlos Corresa. Producenti: Manuel de
Cominges, Antonio Torres, Javier de Silos. České titulky: Jana Luzarová.
ÚČINKUJÍ: Juan Manuelo Cotelo, Paul Domínguez Prieto, Sara de Jesús.
K realizaci náboženského dokumentu Poslední vrchol vyprovokovalo novináře, scenáristu a
režiséra Juana Manuela Cotela náhodné setkání s charismatickým duchovním Pablem
Domínguezem Prietem (1966-2009), který tragicky zahynul (spolu se studentkou teologie
Sárou) při horské túře v pohoří Moncayo. - Režisér po animovaném úvodu vtipně glosuje své
uhranutí výraznou osobností. Pozitivní výpovědi rodiny, kolegů a věřících, jež tvoří ve více
tematických kapitolách (Boží komik, Pablo a děti, Kněz 21. století, Pablo a jeho studenti,
Blízký všem – bez výjimky, Bůh a Pablo atd.) hlavní linii obdivného posmrtného portrétu,
dotvářejí archivní fotografie a záběry teologa např. z jeho přednášek či kázání. - Lidem všech
generací přinášel vzdělaný duchovní útěchu, povzbuzení a působil jako mnohostranný vzor. K
bezmezné oblíbenosti přispívaly i jeho humor, skromnost a obětavost. Pablo byl zároveň
nadšený horolezec a obdivovatel přírody. V horách nacházel mystický aspekt a symbol toho,
o co ve víře usiloval.
-kkJUAN MANUEL COTELO (vl. jm. Juan Manuel Cotelo Onate, nar. 1966, Madrid) vystudoval
informační vědy na Navarrské univerzitě v Pamploně a nejprve se uplatnil jako redaktor,
scenárista, režisér, překladatel, moderátor a herec v různých audiovizuálních médiích
(televize, reklama, hudební videoklipy) ve vlasti i v USA. Hrál v řadě TV seriálů, např. Así es
la vida (1999, Takový je život), Compañeros (2000, Přátelé), Periodistas (2001, Novináři),
Policía, en el corazón de la calle (2001-02, Policie, v centru ulice), Javier ya no vive solo
(2002, Javier už nežije sám), Un paso adelante (2002, Krok vpřed), 7 vidas (2001-04, Sedm
životů), Lobos (2005, Rodina Lobových), Hospital central (2005, Ústřední nemocnice), El
comisario (2006, Komisař), Aída (2006), Matrimonio con hijos (2006, Ženatý se závazky),
SMS, sin miedo a soñar (2006, SMS, nebát se snít), Los Serranos (2007, Rodina
Serranových), Hermanos & detectives (2007, Bratři a detektivové), Maitena: Estados
alterados (2008, Maitena: Změny stavu), La familia Mata (2009, Rodina Mataových) nebo
La chica de ayer (2009, Dívka ze včerejška). V posledních letech se jako režisér a producent
zaměřuje výhradně na duchovní témata spojená s vírou v Boha. V rámci vlastní společnosti
Infinito más uno (Infinito +1) natočil dva celovečerní dokumenty a 12ti dílný cyklus
skutečných příběhů lidí z různých koutů světa, kteří se setkali s Bohem, Te puede pasar a ti
(Může se to stát i tobě). Je autorem knihy Ópera prima: así logré escribir, producir y dirigir
mi primer largometraje (2000, Opera prima: Jak se mi podařilo napsat, produkovat a
režírovat první celovečerní film). Počátkem ledna 2014 se účastnil projekcí filmu Poslední
vrchol v několika českých městech. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak)
Torremolinos 73 (2004; r. Pablo Berger; herec), hudební melodrama o přátelství mezi
rumunskou violoncellistkou a madridským cirkusovým umělcem El sudor de los ruiseñores
(1997, Slavičí pot; + sc., spol. střih, spol. prod.), kr. hrané filmy Corto descafeinado (2007,
Malá káva bez kofeinu; + spol. sc., spol. režie, herec) a Esto no es una ONG (2007, To není
ONG; + sc., herec), dokumentární portrét madridského kněze, filozofa a horolezce Pabla
Domíngueze Prieta, který v únoru 2009 tragicky zahynul, Poslední vrchol (2010, La última
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cima; + nám., sc.), hraný dokument o lidech, kteří se vrátili k Bohu skrze pannu Marii,
Mary’s Land/Tierra de María (2013, Mariina země; + spol. sc., herec).
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POŠŤÁK PAT VE FILMU
barevný, animovaný, rodinný, komedie, přístupný, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 88
min.
Původní název: Postman Pat The Movie. Země původu: USA, Velká Británie. Výrobce: RGH
Pictures. Pro Classic Media. Ve spolupráci s Timeless Films. Rok výroby: 2014. Premiéra:
11.9.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno: česky (dabováno). – Je prostě boží!
AUTOŘI: Námět: Ivor Wood - TV seriál Postman Pat (1981-2006, Pošťák Pat - TV); Kim
Fullerová, Annika Bluhmová. Scénář: Nicole Dubucová. Režie: Mike Disa. Hudba: Rupert
Gregson-Williams. Různé skladby a písně. Výprava: Richard Smitheman. Střih: Robert David
Sanders. Zvuk: (design) Robert Poole. Vedení animace: Jeffrey Siergey. Výkonní producenti:
Randa S. Ayoubiová, David J. Corbett, Eric Ellenbogen, Doug Schwalbe, Ralph Kamp, Sarah
Arnottová. Producent: Robert Anich. České dialogy a režie českého znění: Jiří Balcárek.
HLASY: Tomáš Juřička (Pošťák Pat/Patbot), Zdeněk Mahdal (ředitel Brown), Michal Holáň
(Josh), Jan Šťastný (Wilf), Eva Hrušková (Sára Cliftonová), Jakub Němčok (Julián Clifton),
Jakub Saic (Ben Krejčík), Petr Čtvrtníček (Edwin Nežit), Bohdan Tůma (Fred), Eva Hrušková
(Sára Cliftonová), Zdeněk Podhůrský (Aram Bains), Michal David (Simon Cowbell), Karel Gott
(farář Tichý). - V původním znění mluví (uvádíme pro úplnost): Stephen Mangan
(Pat/Patbot), Jim Broadbent (ředitel Brown), Rupert Grint (Josh), David Tennant (Wilf), Susan
Duerdenová (Sara Cliftonová), Sandra Telesová (Julian Clifton), T.J. Ramini (Ben Taylor), Peter
Woodward (Edwin Nežit), Robin Atkin Downes (Simon Cowbell), Enn Reitsel (farář Tichý).
Animovaný snímek Mikea Disy Pošťák Pat ve filmu vznikl podle úspěšného stejnojmenného
britského televizního seriálu (1981–2006), který vysílala i Česká televize. - Pošťáka Pata a
jeho pomocníka kocoura Freda mají obyvatelé městečka Zelená Dolina rádi. Když však do ZZS
(Zvláštní zásilkové služby) nastoupí expert Edwin Nežit a zruší Patovi plánovanou dovolenou s
manželkou Sárou v Itálii, pošťák se přihlásí do televizní soutěže Jste hvězda; cenou pro vítěze
je totiž zájezd do Itálie. Zpívající listonoš má úspěch, ale kvůli soutěži zanedbává rodinu a
nestíhá práci. Nežit předvede dobráckému řediteli Brownovi roboty Patbota a Fredbota, kteří
nahradí původní dvojici, ale způsobí v obci pořádné zmatky. Místní záměnu zpočátku
nepoznají a přičítají změnu Patova chování jeho namyšlenosti. Nežit se chystá pomocí dalších
Patbotů a Fredbota ovládnout svět. Před finálem soutěže Pata zavře v šatně a na jeviště
pošle Patbota. Zasáhne Fred a obyvatelé Zelené Doliny. Během show jsou Patboti i Fredbot
zneškodněni a pošťák získá vytoužený zájezd. – Jednoduchý příběh s barvotiskovou výpravou
je určený malým dětem.
-kat-
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PRODLOUŽENÝ VÍKEND
barevný, psychologický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat,
dlouhý – 112 min.
Původní název: Labor Day. Země původu: USA. Výrobce: Right of Way / Mr. Mudd. Pro
Paramount Pictures / Indian Paintbrush. Rok výroby: 2013. Premiéra: 6.2.2014. Monopol:
CinemArt (do 6.2.2017). Mluveno: anglicky. České titulky. – Od režiséra filmů Lítám v tom a
June.
AUTOŘI: Námět: Joyce Maynardová – kniha Sváteční víkend (2009, česky nakl. Ikar, Praha
2010). Scénář: Jason Reitman. Režie: Jason Reitman. Kamera: Eric Steelberg. Hudba: Rolfe
Kent. Hudební supervize: Randall Foster. Různé skladby a písně. Výprava: Steve Saklad.
Kostýmy: Danny Glicker. Střih: Dana E. Glaubermanová. Zvuk: Steven A. Morrow. Vizuální
efekty: (supervize) Scott M. Davids; Level 256, Lola VFX. Koordinátor kaskadérů: Peter King.
Výkonní producenti: Steven Rales, Mark Roybal, Michael Beugg, Jeffrey Clifford. Producenti:
Lianne Halfonová, Russell Smith, Jason Reitman, Helen Estabrooková. Koproducent: Jason
Blumenfeld. České titulky: Kateřina Hámová.
HERCI: Kate Winsletová (Adele), Josh Brolin (Frank), Gattlin Griffith (Henry), Tobey Maguire
(starší Henry), Tom Lipinski (mladý Frank), Maika Monroeová (Mandy), Clark Gregg (Gerald),
James Van Der Beek (Treadwell), J.K. Simmons (pan Jervis), Brooke Smithová (Evelyn),
Brighid Flemingová (Eleanor), Alexie Gilmoreová (Marjorie), Lucas Hedges (Richard).
CENA: Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší herečka v dramatu (Kate Winsletová).
Americký scenárista a režisér Jason Reitman přichází po čtyřech komediálně laděných
snímcích s romantickým dramatem Prodloužený víkend podle bestselleru Joyce Maynardové.
Dospělý vypravěč Henry vzpomíná na rok 1987: tehdy mu bylo třináct let a prožil šest dnů,
jež rozhodly nejen o jeho životě. – Chlapec žije na malém městě v Nové Anglii v chátrajícím
domku s matkou Adele, která po porodu mrtvého dítěte a rozchodu s manželem trpí apatií,
spojenou s úzkostí při styku s lidmi. V jejich domě se ocitne uprchlý vězeň Frank, odsouzený
na osmnáct let za vraždu. Mezi trojicí vznikne křehký vztah: dospělí se do sebe zamilují a dítě
najde v sympatickém zločinci otcovskou oporu. Rodinné štěstí má však krátké trvání.
Uprchlík, který nešťastnou náhodou zabil svou nevěrnou ženu, se vrací do vězení, další
setkání s milovanou Adele se odehraje až po mnoha letech. – S jistotou natočený snímek těží
zejména z hereckých výkonů a z důrazu na detaily, jak v gestech a mimice postav, tak ve
ztvárnění prostředí, v němž se pohybují.
-tbkJASON REITMAN (nar. 19.10.1977, Montreal, Quebec) je nejstarším ze tří dětí režiséra
Ivana Reitmana a herečky Geneviève Robertové. Od dětství sledoval otcovu práci na place
i ve střižně; později pracoval při natáčení jako asistent a ztělesňoval drobné role. Po
prvním semestru opustil lékařskou přípravku na Skidmore College ve státě New York a
vystudoval angličtinu a kreativní psaní na Jihokalifornské univerzitě (USC). Praktické
filmové zkušenosti si osvojoval natáčením reklamních spotů (Burger King, Nintendo, BMW,
Buick, Heineken, Honda) a autorských krátkých filmů, z nichž nejznámější je komedie o
muži, snažícím se uniknout peklu, Věříme v Boha, oceněná na mnoha festivalech. Režíroval
dvě epizody americké verze TV seriálu The Office (Kancl – TV) a filmové segmenty do jedné
epizody populárního pořadu Saturday Night Live. Odmítl některé nabídky z Hollywoodu
(mj. Hele vole, kde mám káru?) a společně s producentem Danielem Dubieckim založil
výrobní společnost Hard C Productions. V celovečerní tvorbě se uvedl satirickou komedií
Děkujeme, že kouříte (Cena ISA za scénář, Cena NBR za nejlepší debut). Velký ohlas měla
hořká komedie podle oscarového scénáře Diablo Codyové Juno (nominace na Oscara a na
Cenu ISA za režii), ovšem jeho nejlepším dílem je zatím adaptace románu Waltera Kirna
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Lítám v tom (mj. Zlatý glóbus, Ceny LAFCA, NBR, WGA a BAFTA za scénář, nominace na
Oscara za nejlepší film, scénář a režii, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší film, nominace
na Zlatý glóbus za režii). Starší z jeho sester Catherine Reitmanová je herečkou. –
Filmografie: (herec) Dvojčata (1988, Twins; r. Ivan Reitman), Krotitelé duchů II (1989,
Ghostbusters II; r. Ivan Reitman), Policajt ze školky (1990, Kindergarten Cop; r. Ivan
Reitman), Dave (1993, Dave; r. Ivan Reitman), Den otců (1997, Fathers’ Day; r. Ivan
Reitman); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Operation (1998, Operace; + sc., spol. prod.,
herec), H@ (1999; + sc.), In God We Trust (2000, Věříme v Boha; + sc., spol. prod., herec),
Gulp (2000, Doušek; + sc., herec), Uncle Sam (2002, Strýček Sam; + sc.) a Consent (2004,
Souhlas; + sc.); adaptace románu Christophera Buckleyho o bezskrupulózním lobbistovi
tabákového průmyslu Děkujeme, že kouříte (2006, Thank You for Smoking; + sc.) s
Aaronem Eckhartem, příběh těhotné středoškolačky Juno (2007, Juno) s Ellen Pageovou v
titulní roli, hořká komedie o osamělém odborníkovi na propouštění nadbytečných
zaměstnanců Lítám v tom (2009, Up in the Air; + spol. sc., spol. prod.) s Georgem
Clooneym, příběh zatrpklé spisovatelky, vracející se do rodného městečka za někdejší
láskou, Young Adult (2011, Znovu a jinak; + spol. prod. – V) s Charlize Theronovou, přepis
románu Joyce Maynardové o milostném vzplanutí osamělé svobodné matky a uprchlého
vězně Prodloužený víkend (2013, Labor Day; + sc., spol. prod.) s Kate Winsletovou a
Joshem Brolinem, komedie o sexuálních frustracích teenagerů i jejich rodičů Men, Women
& Children (2014, Muži, ženy a děti; + spol. sc., spol. prod.) s Jennifer Garnerovou a
Adamem Sandlerem; (podíl na produkci či výkonné produkci) Jennifer’s Body (2009, Bacha,
kouše!; r. Karyn Kusamaová – V), Chloe (2009, Pokušení; r. Atom Egoyan – V), Ceremony
(2010, Svatební obřad; r. Max Winkler – TV), Jeff, Who Lives at Home (2011, Jeff, který žije
s mámou; r. Jay a Mark Duplassovi – TV), Whiplash (2014, Záchvěv strachu; r. Damien
Chazelle).
-mim-
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PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
barevný, horor, 15 přístupnost, 2-D, Dolby Digital (DTS/SDDS), dlouhý – 123 min.
Původní název: Only Lovers Left Alive. Země původu: USA, Velká Británie, SRN, Francie,
Kypr, Řecko. Výrobce: Recorded Picture Company / Pandora Film / Snow Wolf. Ve spolupráci
s Faliro House / Le Pacte / Hanway Films. Koprodukce: ARDD Degeto / Lago Film / Neue Road
Movies. Rok výroby: 2013. Premiéra: 27.3.2014. Monopol: 35MM. Mluveno: anglicky,
arabsky. České titulky.
AUTOŘI: Scénář: Jim Jarmusch. Režie: Jim Jarmusch. Kamera: Yorick Le Saux. II. kamera:
Christos Moisides. Hudba: Jozef Van Wissem. Různé skladby a písně. Výprava: Marco Bittner
Rosser. Kostýmy: Bina Daigelerová. Střih: Affonso Gonçalves. Zvuk: (design) Robert Hein;
Jonathan David Midgley, Drew Kunin, Karym Ronda. Vizuální efekty: (supervize) Malte
Sarnes, Juri Stanossek; Pixomondo Studios. Koordinátor kaskadérů: Ele Bardha. Výkonní
producenti: Christos V. Konstantakopoulos, Jean Labadie, Bart Walker, Stacey Smithová,
Peter Watson. Producenti: Jeremy Thomas, Reinhard Brundig. Koproducenti: Carter Logan,
Christine Stroblová, Marco Mehlitz, Gian-Piero Ringel. České titulky: Soundwave.
HERCI: Tilda Swintonová (Eva), Tom Hiddleston (Adam), Anton Yelchin (Ian), Mia Wasikowská
(Ava), John Hurt (Marlowe), Jeffrey Wright (dr. Watson), Slimane Dazi (Bilal).
CENY: Ceny ISA: (nominace) nejlepší herečka (Tilda Swinton), nejlepší scénář (Jim Jarmusch).
Po mystické kriminální road movie Hranice ovládání (2008) natočil režisér a scenárista Jim
Jarmusch (nar. 1953) upírskou romanci Přežijí jen milenci. - Melancholický Adam bydlí v
pusté části Detroitu, jeho věčná manželka Eva momentálně přebývá v Tangeru. On je vědec,
skládá hudbu, sbírá vinylové desky a kytary. Ona miluje knihy a přírodu. Jako dávnověcí upíři
pamatují nájezdy barbarů, středověk, inkvizici, morové epidemie, renesanci... Lidem říkají
zombie a pohrdají jimi. Krev si opatřují v nemocnicích a chodí spát s úsvitem. Adam prožívá
depresivní období, a tak žena přiletí za ním. Objeví se tu Evina věčně hladová a smyslná
sestra Ava a vysaje Adamova pomocníka Iana. Dvojice příbuznou vyhodí z domu, zlikviduje
mrtvolu a odletí do Tangeru. Tady jim však hrozí smrt hladem, když Evě sdělí umírající upír
Christopher Marlowe, že přišli o dodavatele. Až před úsvitem náhoda přivede dvojici,
připravené na smrt, do cesty zamilovaný pár... – Pomalé vyprávění, odehrávající se v noci a v
příšeří, ozvláštněné pikantními detaily, má nostalgickou atmosféru, umocněnou
soundtrackem, černý humor a dekadentní staromilské protagonisty, u nichž navzdory
„civilizovanosti“ zvítězí upíří přirozenost.
-katJIM JARMUSCH (vl. jm. James R. Jarmusch, nar. 22.1.1953, Cuyahoga Falls, Ohio) začal
studovat žurnalistiku na Severozápadní univerzitě v Illinois, ale po roce přešel do New
Yorku na Kolumbijskou univerzitu a studoval anglickou a americkou literaturu. Během
posledního semestru odjel do Paříže, kde objevil poklady Francouzské cinematéky. Po roce
se vrátil do Spojených států a byl přijat na filmovou fakultu Newyorské univerzity (NYU;
1976-79). Studoval u Nicholase Raye a byl jeho pedagogickým asistentem. Stal se součástí
newyorského uměleckého světa; hrál jako klávesista v postpunkové kapele Del Byzanteers
a podílel se jako zvukař na několika undergroundových snímcích. Zaujal celovečerní
prvotinou Trvalá dovolená, kterou původně natáčel jako absolventský film, ale měl
problémy s překročením stanovené metráže. Obeslal ji na několik evropských festivalů a
získal Cenu Josefa von Sternberga v Mannheimu. Prosadil se svým druhým snímkem
Podivnější než ráj, jenž vznikl rozšířením půlhodinového absolventského snímku New
World (Nový svět) s využitím ušetřeného filmového materiálu od Wima Wenderse. Dnes už
klasické minimalistické dílo mu vyneslo řadu ocenění (mj. Zlatá kamera na MFF v Cannes,
Zlatý leopard na MFF v Locarnu, Cena NSFC za nejlepší film, Zvláštní cena poroty na FF
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Sundance) a rázem ho zařadilo mezi přední osobnosti amerického nezávislého filmu s
vyhraněným tvůrčím stylem. Následovaly další oceněné tituly: Mimo zákon (nominace na
Cenu ISA za režii), Tajuplný vlak (Cena za umělecký přínos na MFF v Cannes, nominace na
Cenu ISA za scénář a za režii), Mrtvý muž (nominace na Cenu ISA za scénář), Ghost Dog –
Cesta samuraje (nominace na Cenu ISA za nejlepší film), Zlomené květiny (Velká cena
poroty na MFF v Cannes), Přežijí jen milenci (Zvláštní cena poroty na MFF v Sitges). Ve
svých minimalistických komediích, plných sebeironického nadhledu a pochopení pro
bizarní situace, se zabýval konflikty mezi odlišnými kulturami a pocity vykořeněnosti či
ztráty tradičních hodnot. Pracoval se strohými fabulemi, v syrových statických obrazech a
zpravidla jen s několika herci. S kameramanem Robbym Müllerem byli oceněni jako tým na
specializovaném festivalu Camerimage 1998 v Lodži. Mezi jeho další stálé spolupracovníky
patří střihač Jay Rabinowitz, castingová režisérka Ellen Lewisová a hudebníci John Lurie a
Tom Waits, kteří účinkovali v jeho raných filmech. Několikrát experimentoval s
krátkometrážní formou, nejlépe ve volné sérii Kafe a cigára, složené z jednoduchých
černobílých miniatur, jež začal natáčet už v 80. letech. Za třetí z nich s podtitulem
Somewhere in California (1993) dostal Zlatou palmu na MFF v Cannes; teprve po letech
trojici doplnil do délky celovečerního programu. Občas vystupuje jako epizodní herec v
dílech svých spřízněných kolegů. Od 80. let je jeho životní partnerkou filmařka Sara
Driverová. – Filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) příběh mladíka, bezcílně se
toulajícího New Yorkem, Permanent Vacation (1980, Trvalá dovolená; + spol. hudba, střih,
prod. – V), působivé dílo o pocitech rozčarování a odcizení lidí, přicházejících do Ameriky s
různými ideály, Podivnější než ráj (1984, Stranger Than Paradise; + spol. střih), hořká
komedie o třech mužích, kteří utečou z vězeňské cely, Mimo zákon (1986, Down by Law),
první barevný film Tajuplný vlak (1989, Mystery Train), líčící ve třech epizodách příběhy
cizinců v zapadlém hotýlku v Memphisu, pět taxikářských povídek z různých konců světa
Noc na zemi (1991, Night on Earth; + prod.), černobílá westernová komedie Mrtvý muž
(1995, Dead Man) s Johnnym Deppem, dok. výpověď o rockovém hudebníkovi Neilu
Youngovi, nazvaná Rok koně (1997, Year of the Horse; + spol. kam.), gangsterka o
nájemném zabijákovi s vlastním kodexem cti Ghost Dog – Cesta samuraje (1999, Ghost
Dog: The Way of the Samurai; + spol. prod.) s Forestem Whitakerem, povídka Interiér
přívěs noc (Int. Trailer. Night) z epizodového filmu na téma plynoucího času Dalších deset
minut I (2002, Ten Minutes Older: The Trumpet), povídkový snímek Kafe a cigára (2003,
Coffee and Cigarettes; + spol. střih), složený z hospodských rozhovorů, příběh muže,
pátrajícího po letech po dospělém synovi, Zlomené květiny (2005, Broken Flowers) s Billem
Murraym, další příběh málomluvného zabijáka Hranice ovládání (2008, The Limits of
Control) s Isaachem De Bankolém, nostalgický příběh upírské lásky Přežijí jen milenci
(2013, Only Lovers Left Alive) s Tildou Swintonovou a Tomem Hiddlestonem; (herec)
Fräulein Berlin (1984; r. Lothar Lambert), American Autobahn (1984, Americká dálnice; r.
Andre Degas), Running Out of Luck (1985, Dochází mi štěstí; r. Julien Temple), Straight to
Hell (1986, Rovnou do pekla; r. Alex Cox), Helsinki Napoli All Night Long (1987; r. Mika
Kaurismäki), Leningradští kovbojové dobývají Ameriku (1989, Leningrad Cowboys Go
America; r. Aki Kaurismäki), The Golden Boat (1990, Zlatý člun; r. Raúl Ruiz), In the Soup
(1991, Průšvih; r. Alexandre Rockwell – TV), Iron Horsemen (1994, Železní jezdci; r. Gilles
Charmant), Blue in the Face (1995, Vztek; r. Wayne Wang, Paul Auster – V), Sling Blade –
Smrtící bumerang (1995, Sling Blade; r. Billy Bob Thornton), Cannes Man (1996; r. Richard
Martini, Susan Shapiroová); (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak)
střm. f. You Are Not I (1981, Ty nejsi já; r. Sara Driverová; + spol. sc., kam.), Sleepwalk
(1986, Jako ve snu; r. Sara Driverová; spol. kam.), When Pigs Fly (1993, Když prasata létají;
r. Sara Driverová), Explicit Ills (2008, Zjevné problémy; r. Mark Webber).
–mim-
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PŘÍBĚH DĚTÍ A FILMU
barevný/černobílý, dokumentární, střihový, přístupný, 1:1,78, DVD-K, BRD, Dolby Digital,
dlouhý – 106 min.
Původní název: A Story of Children and Film. Země původu: Velká Británie. Výrobce: BofA.
Pro BFI. Ve spolupráci s Channel 4. Rok výroby: 2013. Premiéra: 6.10.2014. Distribuce v ČR:
Film Europe. Mluveno: anglicky (české titulky). – Pohled do dětské duše filmovou kamerou.
AUTOŘI: Námět: Mark Cousins. Scénář: Mark Cousins. Režie: Mark Cousins. Kamera: Mark
Cousins, Marc Bénoliel. Použitá hudba: Aljoscha Zimmermann, Olivier Messiaen. Střih: Timo
Langer. Zvuk: Ali Murray, Ian McKinna. Odborný poradce: Neil McGlone. Producenti: Mary
Bellová, Adam Dawtrey. Komentář mluví: Mark Cousins.
ÚČINKUJÍ: Laura Moretonová, Ben Moreton (děti), Ines Lopezová, Salvador Cazals
(francouzské děti).
VÝŇATKY Z FILMŮ: Huang tu di (1984, Žlutá země; r. Chen Kaige), E. T. – Mimozemšťan
(1982, E. T. The Extra–Terrestrial; r. Steven Spielberg), Kaze no naka no kodomo (1937, Děti
ve větru; r. Hiroshi Shimizu), Anděl u mého stolu (1990, An Angel at My Table; r. Jane
Campionová), Ghatashraddha (1977, Rituál; r. Girish Kasaravalli), Válec a housle (1960, Katok
i skripka; r. Andrej Tarkovskij), S.E.R. – Svoboda eto raj (1989, Svoboda je radost; r. Sergej
Bodrov – TV), Los olvidados (1950, Zapomenutí; r. Luis Buñuel – V), Great Expectations
(1946, Nadějné vyhlídky; r. David Lean - TV), Tokyo no yado (1935, Hostinec v Tokiu; r.
Yasujiro Ozu), Chakmeh (1992, Botička; r. Mohammad Ali Talebi), Badkonake sefid (1995,
Bílý balónek; r. Jafar Panahi – TV), Fanny a Alexandr (1982, Fanny och Alexander; r. Ingmar
Bergman), Jeho malá přítelkyně (1935, Curly Top; r. Irving Cummings), Meet Me in St. Louis
(1944, Setkáme se v St. Louis; r. Vincente Minnelli – V), Až vyjde měsíc (2012, Moonrise
Kingdom; r. Wes Anderson), Tomka dhe shokët e tij (1977, Tomka a jeho přátelé; r. Xhanfise
Keko), The First Movie (2009, První film; r. Mark Cousins), La petite vendeuse de soleil (1999,
Malá prodavačka slunce; r. Djibril Diop Mambéty), The Night of the Hunter (1955, Lovcova
noc; r. Charles Laughton – TV), Hugo a Josefina (1967, Hugo och Josefin; r. Kjell Grede),
Wrony (1994, Vrány; r. Dorota Kędzierzawská), Kauwboy (2012, Ptáče; r. Boudewijn Koole),
Kes (1969, Kes; r. Ken Loach), Ohikkoshi (1993, Pohyb; r. Shinji Sômai), Dare mo shiranai
(2004, Nikdo to neví; r. Hirokazu Koreeda), Yaaba (1989, Babička; r. Idrissa Ouedraogo),
Mouse in the House (1947, Myš v domě; r. Joseph Barbera, William Hanna – TV), Gasman
(1997, Plynař; r. Lynne Ramsayová), Ať žije republika (1965; r. Karel Kachyňa), Vecāks par 10
minūtēm (1978, Starší o deset minut; r. Herz Frank), Duch úlu (1973, El espíritu de la
colmena; r. Victor Erice), Frankenstein (1931; r. James Whale – V), Beed–o baad (1999, Vrba
a vítr; r. Mohammad Ali Talebi), Nespatřené (TV–1996; r. Miroslav Janek), Prodavači
stromečků aneb Veselé Vánoce! (1929, Big Business; r. James W. Horne, Leo McCarey),
Trojka z mravů (1933, Zéro de conduite; r. Jean Vigo), Zakázané hry (1952, Jeux interdits; r.
René Clément), Dow rahehal baraye yek masseleh (1975, Dvě řešení jednoho problému; r.
Abbas Kiarostami), Aljonka (1961; r. Boris Barnet), Finlandia (1922, Finlandia; r. Erkki Karu,
Eero Leväluoma), Nikdo mne nemá rád (1959, Les quatre cents coups; r. François Truffaut),
Maeumui gohyang (1949, Rodné město v srdci; r. Yoon Yong–kyu), Palle je sám na světě
(1949, Palle alene i verden; r. Astrid Henning–Jensenová), Kiseki (2011, Přání; r. Hirokazu
Koreeda), My Childhood (1972, Mé dětství; r. Bill Douglas), Červený balónek (1956, Le ballon
rouge; r. Albert Lamorisse), The Yellow Balloon (1952, Žlutý balónek; r. J. Lee Thompson),
Melodiya dlya sharmanki (2009, Melodie pro pouliční varhany; r. Kira Muratovová), Kid
(1921, The Kid; r. Charles Chaplin), Emil a detektivové (1931, Emil und die Detektive; r.
Gerhard Lamprecht), Qyteti më i ri në botë (1974, Nejnovější město na světě; r. Xhanfise
Keko), Zrcadlo (1975, Zerkalo; r. Andrej Tarkovskij).
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Severoirský filmový badatel a režisér Mark Cousins se stejně jako ve svém rozsáhlém cyklu
(900 min.) Příběh filmu: Odysea (2011; The Story of Film: An Odyssey) vrací ve střihovém
dokumentu Příběh dětí a filmu do dějin světové kinematografie. Tentokrát se zaměřuje na
díla pro děti a o dětech, včetně snímků, kde výraznou roli v ději sehrála dětská postava. Autor vybral ukázky z padesáti tří titulů ze všech koutů světa a prokládá je dotáčkami
(chlapec a děvče, hrající si v režisérově bytě se stavebnicí a s hroznovým vínem; poetické
záběry z hor; obrazy Vincenta van Gogha z pobytu v Saint-Rémy-de-Provence). Provází je
komentářem, v němž se pokouší vyložit, jakými cestami a způsoby se snažili světoví filmaři
vnímat, vyjádřit a vystihnout křehký dětský svět. Kromě úryvků z notoricky známých snímků
obsahuje dílo mnoho výňatků z titulů, jež evropský divák nezná, např. z Japonska, Číny, Indie,
Koreje, Burkiny Faso, Íránu či z Albánie. Film je ovšem určen k celosvětovému předvádění
zejména pro školy, což v úvodu dokládá jeho název přeložený do dvaceti jazyků včetně
češtiny. Koneckonců jsou v něm tři ukázky z válečného snímku Karla Kachyni (režisérem
vyslovovaný jako „Karl Kačína“) a Jana Procházky Ať žije republika (1965; v závěrečných
titulcích je chybně uveden dětský představitel Zdeněk Lstibůrek jako Zdenek Lsiburek) a
úryvek z televizního dokumentu Nespatřené (1996) Miroslava Janka. Obdivuhodné je
devadesátileté rozpětí úryvků (1921 až 2012) a jejich různorodost (sladké úsměvy
rozdováděné dětské hvězdy Shirley Templeové nebo naopak živořící děti) nebo šíře
použitých materiálů nejen z hrané tvorby, ale i z dokumentů nebo z experimentálních a
animovaných snímků (včetně Cousinsova dokumentu První film). Použité schéma není nijak
nové a účinnost oslabuje též všudypřítomný subjektivně zabarvený edukativní komentář,
namluvený autorovým monotónním hlasem. Dílo bylo uvedeno mj. na festivalech v Cannes, v
Karlových Varech a v Edinburghu a v rámci přehlídky Be2Can 2014. Tvůrci v závěrečných
titulcích filmu vyjadřují solidaritu s íránským režisérem Jafarem Panahím.
–jl–
MARK COUSINS (nar. 3.5.1965, Belfast, Severní Irsko) vystudoval film, média a umění na
univerzitě ve skotském Stirlingu. Prosadil se jako zanícený propagátor kinematografie, což
se nejvíce projevilo v jeho patnáctidílném filmovém opusu Příběh filmu: Odysea,
natočeném podle vlastní knihy The Story of Film (2004, Příběh filmu). V říjnu 2013 tvůrce v
Praze osobně uvedl dva díly z tohoto projektu (jenž byl v osmi blocích uváděn v našich
kinech). V podobném klíči realizoval další osobně laděnou filmovou „encyklopedii“ Příběh
dětí a filmu. Jinak je autorem několika dokumentů, spjatých s jeho cestováním i s filmovou
historií. Podílel se také na televizních rozhovorech s filmaři v pořadu Scene by Scene (19992000, Scéna po scéně). Pravidelně přispívá do časopisu Sight & Sound. – Filmografie: (režie,
není-li uvedeno jinak) střm. f. The Psychology of Neo-Nazism: Another Journey by Train to
Auschwitz (1993, Psychologie neonacismu: Další cesta vlakem do Osvětimi; spol. r. Mark
Forrest; + prod.), kr. TV dok. I Know Where I’m Going! Revisited (TV-1994, Vím, kam jdu!
Znovu; + účinkující), střm. dok. Cinema Iran (TV-2005), epizoda 10. The Right to Freedom of
Thought (10. Právo na svobodu myšlení; spol. r. Tilda Swintonová) z kolektivního filmu The
New Ten Commandments (2008, Nové Desatero přikázání), „magicko-realistický“ dok. z
iráckého kurdského venkova The First Movie (2009, První film; + sc., kam., účinkující),
velkorysý střihový projekt s výpověďmi známých filmařů Příběh filmu: Odysea (2011, The
Story of Film: An Odyssey; + sc., kam., účinkující), esej o autorově pobytu v Mexiku,
natočený během tří dnů, What Is This Film Called Love? (2012, Co je to za film o lásce; + sc.,
kam., prod., účinkující), cestopis z Albánie Here Be Dragons (2013, Zde jsou lvi; + spol. sc.,
kam., účinkující), střihový dok. Příběh dětí a filmu (2013, A Story of Children and Film; + sc.,
účinkující), filmový diskurs mezi Markem Cousinsem a íránskou herečkou a režisérkou
Maniou Akbariovou Life May Be (2014, Život může být; spol. sc., spol. r., spol. kam. Mania
Akbariová; + účinkující), osobně laděný životopisný dokument 6 Desires: DH Lawrence and
Sardinia (2014, 6 přání: D.H. Lawrence a Sardinie; + spol. sc., kam., účinkující), kr. f. na
téma vraždy Piera Paola Pasoliniho Your Eyes Flash Solemnly with Hate (2015, Ve tvých
očích se vážně zračí nenávist; + sc.), dok. o rodném městě I Am Belfast (2015, Já jsem
Belfast; + sc.). -tbk265

PŘÍBĚH MARIE
barevný, psychologický, životopisný, přístupný, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 95 min.
Původní název: Marie Heurtin. Země původu: Francie. Výrobce: Escazale Films. Koprodukce:
France 3 Cinéma / Rhône-Alpes Cinéma. S účastí Région Rhône-Alpes / CNC / France
Télévisions. Ve spolupráci s Cinémage / La Banque Postale Image7. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 11.12.2014. Monopol: CinemArt (do 17.7.2024). Mluveno: francouzsky (české
titulky). – Z temnoty ke světlu.
AUTOŘI: Scénář: Philippe Blasband, Jean-Pierre Améris. Režie: Jean-Pierre Améris. Kamera:
Virginie Saint-Martinová. Hudba: Sonia Wieder-Athertonová. Různé skladby a písně.
Výprava: Franck Schwarz. Kostýmy: Danièle Colin-Linardová. Střih: Anne Souriauová. Zvuk:
Laurent Lafran, Olivier Walczak, Emmanuel Croset. Producenti: Sophie Révilová, Denis Carot.
České titulky: Jana Šteffl (Filmprint Digital).
HERCI: Isabelle Carréová (sestra Markéta), Ariana Rivoireová (Marie Heurtinová), Brigitte
Catillonová (matka představená), Noémie Churletová (sestra Rafaela), Gilles Treton (pan
Heurtin), Laure Duthilleulová (paní Heurtinová), Martine Gautierová (sestra Veronika),
Patricia Legrandová (sestra Josefa), Sonia Larozeová (sestra Alžběta), Valérie Lerouxová
(sestra Blandine).
Komorní snímek Jeana-Pierra Amérise Příběh Marie vychází ze skutečných událostí a v
jednoduché dějové linii s lyrickými pasážemi vypráví o „divokém dítěti“, vychovaném díky
neúnavné péči těžce nemocné mladé jeptišky. Zároveň s porozuměním popisuje prostou
lidskou obětavost a nerovné, zároveň velmi hluboké přátelství. – Sedlák přiveze do kláštera,
v němž se jeptišky starají o hluché děti, svou nezvladatelnou hluchoslepou dceru Marii, ale
matka představená odmítne dítě přijmout. Sestra Markéta však podlehne určitému vnuknutí
a přivede Marii do kláštera zpět. Věnuje se jí od rána do večera a postupně se jí podaří
vzdorovitou, zdánlivě slabomyslnou dívku přimět ke spolupráci. Později na základě vlastní
metody naučí hluchoslepou i vyjadřovat se pomocí znakové řeči. Z výsledků své práce se
raduje jen krátce, neboť záhy zemře, což její svěřenkyni těžce zasáhne. - Marie Heurtinová
(nar. 13.4.1885) žila v ústavu Notre Dame de Larnay u Poitiers až do své smrti 22.7.1921.
Bylo jí 36 let. Byla vášnivá čtenářka a hráčka domina. Vedla hluchoslepé dívky, jež do Larnay
nastoupily po ní. Ústav v Larnay dodnes existuje (už jako necírkevní zařízení) a nadále se
věnuje výchově postižených dětí.
-tbkJEAN-PIERRE AMÉRIS (nar. 26.7.1961, Lyon) vystudoval pařížskou filmovou školu IDHEC
(1987) a za absolventský film Prozatím získal Hlavní cenu na festivalu v Clermont-Ferrand.
Ve své tvorbě střídá hrané a dokumentární filmy pro kina a pro televizi. Většina jeho
hraných snímků, z nichž některé vycházejí z literárních předloh, reflektuje v tragikomické
poloze závažná témata v příbězích obyčejných mladých lidí. Nejvýznamnějších poct
dosáhly jeho filmy Doznání nevinného (Cena Mezinárodního týdne kritiky, Cena mladých na
MFF v Cannes) a To je život (Stříbrná mušle za režii na MFF v San Sebastiánu a Zlatá hvězda
na MFF v Marrákeši). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Le retour de
Pierre (1981, Pierrův návrat), La visite (1982, Návštěva), L’hôtel des crimes (1983, Hotel
zločinu), Sans-abri (1987, Bez přístřeší), Intérim (1987, Prozatím), Figures libres (1988,
Volná jízda) a La passion d’Alexandre Lenoir (1989, Vášnivá láska Alexandra Lenoira),
adaptace románu Michela Besniera o mladém venkovském učiteli v roce 1940 Le bateau
de marriage (1993, Svatební člun; + spol. sc. – TV), Le braqueur solitaire (TV-1994, Osamělý
lupič), střm. f. Le voyage des cinéastes (1995, Filmařova cesta), černá kriminální komedie o
idealistickém smolařském venkovanovi, jehož snaha získat v Paříži práci končí za zdmi
vězení, Les aveux de l’innocent (1996, Doznání nevinného; + spol. sc.), kr. f. Tous nos voeux
de bonheur (1997, Všechna naše nejlepší přání; + sc.), Madame Dubois, hôtel Bellevue (TV266

1997, Madam Dubois, hotel Bellevue), epizoda L’amour à vif (TV-1998, Silná láska) z cyklu
Combats de femme (Ženské zápasy), drama patnáctileté dívky, kterou přílišné životní
experimentování a vztah s manipulativním spolužákem pozvolna vedou do záhuby,
Mauvaises fréquentations (1999, Špatná společnost; + spol. sc.), psychologické drama
ruského emigranta, umírajícího v hospicu nedaleko Marseille, C'est la vie (2001, To je život;
+ sc. – TV), přepis románu Oliviera Adama o osudu mladého zaměstnance pohřební služby,
který je hvězdou amatérského boxerského klubu, Poids léger (2004, Lehká váha; + sc.),
drama podle stejnojmenné knihy Anne Wiazemské, zachycující přátelský vztah podivínské
desetileté dívenky s uprchlým chovancem z nedaleké psychiatrické léčebny na poválečném
francouzském venkově, Je m’appelle Elisabeth (2006, Říkejte mi Elizabeth; + spol. sc. – TV),
Maman est folle (TV-2007, Maminka je blázen; + spol. sc.), romantická komedie o lásce
dvou chorobně nesmělých lidí, majitele malé čokoládovny a nadané cukrářky, Les émotifs
anonymes (2010, Láska s vůní čokolády; + spol. sc. – TV), La joie de vivre (TV-2011, Radost
ze života; + spol. sc.), přepis stejnojmenného románu Victora Huga o mladém herci se
znetvořenou tváří L’homme qui rit (2012, Muž který se směje – V), psychologická studie
podle skutečného případu z počátku 20. století o hluchoslepé dívce, která se díky obětavé
mladé jeptišce naučí komunikovat a lépe vnímat okolní svět, Příběh Marie (2014, Marie
Heurtin; + spol. sc.), komedie o bohatém, ale velmi znuděném a osamělém muži, řešícím
svou sužující situaci netradiční způsobem, Une famille à louer (2015, Rodina k pronájmu).
-fik-
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PŘÍŠERNÝ VLASY
barevný, psychologický, přístupný, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 90 min.
Původní název: Pelo malo. Země původu: Venezuela, Peru, Argentina, SRN. Výrobce: Sudaca
Films. Koprodukce: Imagen Latina / La Sociedad Post / Artefactos / José Ibáñez / Hanfgarn &
Ufer Filmproduktion. Rok výroby: 2013. Premiéra: 20.11.2014. Monopol: Cinema Glok.
Mluveno: španělsky (české titulky).
AUTOŘI: Scénář: Mariana Rondónová. Režie: Mariana Rondónová. Kamera: Micaela
Cajahuaringaová. Hudba: Camilo Froideval. Různé skladby a písně. Výprava: Matías Tikas.
Kostýmy: Marisela Marinová. Střih: Marité Ugásová. Zvuk: Lena Esquenaziová. Vizuální
efekty: (supervize) Nacho Gorfinkiel. Producentka: Marité Ugásová. Koproducenti: Gunter
Hanfgarn, José Ibáñez. České titulky: neuvedeny.
HERCI: Samuel Lange (Junior), Samantha Castilloová (Marta), Nelly Ramosová (babička
Carmen), Beto Benites (šéf), Maria Emilia Sulbaránová (dívka), Luis Domingo González
(lékař), Julio Méndez (Mario), Martha Estradaová (sousedka), Ali Rondón (soused).
CENY (výběr): MFF v San Sebastiánu 2013: Zlatá mušle. MFF v Havaně 2013: Zvláštní cena
poroty. MFF v Mar del Plata 2013: nejlepší režie (Mariana Rondónová), nejlepší scénář
(Mariana Rondónová). MFF v Soluni 2013: Cena Bronzový Alexandr, Cena FIPRESCI.
V neorealistickém klíči natočila venezuelská scenáristka a režisérka Mariana Rondónová
komorní sociální drama Příšerný vlasy, odehrávající se na obřím vybydleném panelákovém
sídlišti v Caracasu. – Devítiletý Junior bydlí s ovdovělou maminkou Martou a malým
bratříčkem. Trápí ho jeho kudrnaté vlasy. Na školní fotografii by je chtěl mít rovné, jako mají
známí zpěváci. Jeho babička Carmen ho v tom podporuje, což způsobuje rozepře mezi
Martou a tchyní. Žena nedávno přišla o práci v bezpečnostní agentuře. Jednou se pomiluje se
sousedem a později se šéfem, který ji za to přijme zpět. Matka má obavy, že její synek by
mohl být gay, proto se k němu chová odtažitě, čímž jen prohlubuje jejich vzájemné odcizení,
s nímž si chlapec neumí poradit. Carmen chce od snachy Juniora koupit a vychovávat sama.
Matka o jejím návrhu začne uvažovat. Aby mohl zůstat s maminkou, Junior si vlasy sám
ostříhá. – Snímek zajímavě zachycuje život v dnešní Venezuele. Jeho předností jsou také
autentické herecké výkony jak herečky Samanthy Castilloové, tak především Samuela Langea
v dětské roli. Ačkoli protagonistou je malý kluk a film je podle distributora přístupný,
rozhodně není pro děti.
-tbkMARIANA RONDÓNOVÁ (nar. 8.5.1966, Barquisimeto, Iribarren, stát Lara, Venezuela)
vystudovala v roce 1986 animovanou tvorbu v Paříži a v letech 1987–1990 studovala režii a
scenáristiku na Mezinárodní škole filmu a televize v Havaně, kde také režírovala své první
krátkometrážní snímky. V roce 1990 založila s dalšími latinskoamerickými filmaři
mezinárodní produkční společnost Sudaca Films, již řídí a v níž vznikly i některé její filmy.
Často spolupracuje s režisérkou, scenáristkou, střihačkou a producentkou Marité
Ugásovou, s níž v roce 2008 uvedla na MFF v Karlových Varech svůj snímek Pohlednice z
Leningradu. Ve filmové tvorbě se zaměřuje na všední život venezuelské společnosti, na
nějž vesměs nahlíží prostřednictvím stylizované formy. Podílela se též na TV seriálech
Postdata: Cronica Roja (2003, Dovětek: Červená kronika) a Bodas de oro (2005, Zlaté
svatby). Kromě kinematografie se aktivně věnuje výtvarné činnosti se specializací na
moderní formy vizuálního projevu, zejména v sochařské tvorbě, v plastické instalaci, v
grafice, v kolážích i ve fotografii. Z festivalových ocenění připomínáme ceny za snímek
Příšerný vlasy: Zlatou mušli na MFF v San Sebastiánu 2013, Zvláštní cenu poroty na MFF v
Havaně, ceny za režii a za scénář na MFF v Mar Del Plata 2013 a Bronzového Alexandra a
Cenu FIPRESCI na MFF v Soluni 2013. – Filmografie: (scénář či podíl na něm a režie, není-li
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uvedeno jinak) kr. dokument Zanja y Cuchillo (1988, Zanja a Cuchillo), kr. filmy Algo caia en
el silencio (1989, Něco vstoupilo do ticha; spol. r. Marité Ugásová; + spol. střih), Cáscaras
(1992, Mušle), Calle 22 (1994, Ulice 22) a Hijos de la guerrilla (2007, Partyzánské děti; spol.
r. Marité Ugásová), psychologické drama o konfrontaci tří povahově odlišných jedinců v
opuštěném městě A la medianoche y media (1999, Půl hodiny po půlnoci; spol. r. Marité
Ugásová; + spol. prod.), psychologické válečné retrodrama o dětech venezuelských
partyzánů, které si krátí čas při čekání na návrat rodičů vlastními fantastickými
představami, Postales de Leningrado (2002, Pohlednice z Leningradu), hořká komedie o
mexické rodině, která se rozhodne emigrovat do USA, Lo que se hereda no se hurta (TV2007, To, co se dědí, není krádež), El chico que miente (2010, Chlapec, který leží; r. Marité
Ugásová; spol. sc., prod.), sociální drama z vybydleného sídliště v Caracasu o konfliktech ve
vztahu mezi malým chlapcem a jeho matkou Příšerný vlasy (2013, Pelo malo).
-jš-
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PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
barevný, kriminální thriller, 15 přístupnost, 1:2,39, 2-D, DVD-K, Dolby stereo, dlouhý – 149
min.
Původní název: Pulp Fiction. Země původu: USA. Výrobce: A Band Apart / Jersey Films. Pro
Miramax Films. Rok výroby: 1994. Premiéra: (původní) 13.10.1994; (obnovená, Projekt 1002014) 7.5.2014. Monopol: AČFK (do 31.12.2014). Mluveno: anglicky (české titulky). –
Nejkultovnější kultovka devadesátých let. – Projekt 100-2014
AUTOŘI: Námět: Quentin Tarantino, Roger Avary. Scénář: Quentin Tarantino. Režie: Quentin
Tarantino. Kamera: Andrzej Sekula. Hudba: různé skladby a písně. Hudební supervize: Karyn
Rachtmanová, Kathy Nelsonová. Výprava: David Wasco. Kostýmy: Betsy Heimannová. Střih:
Sally Menkeová. Zvuk: Ken King. Zvláštní maskérské efekty: (supervize) Robert Kurtzman,
Gregory Nicotero, Howard Berger; KNB EFX. Zvláštní efekty: (koordinátor) Larry Fioritto.
Koordinátor kaskadérů: Ken Lesco. Výkonní producenti: Danny DeVito, Michael Shamberg,
Stacey Sherová; Bob Weinstein, Harvey Weinstein, Richard N. Gladstein. Producent: Lawrence
Bender. České titulky: AČFK.
HERCI: John Travolta (Vincent Vega), Samuel L. Jackson (Jules Winfield), Uma Thurmanová (Mia
Wallaceová), Harvey Keitel (Wolf), Tim Roth (Pumpkin), Amanda Plummerová (Honey Bunny),
Maria de Medeirosová (Fabienne), Ving Rhames (Marsellus Wallace), Eric Stoltz (Lance),
Rosanna Arquetteová (Jody), Christopher Walken (Koons), Bruce Willis (Butch), Quentin
Tarantino (Jimmie), Steve Buscemi (Buddy Holly), Phil LaMarr (Marvin), Frank Whaley (Brett),
Burr Steers (Roger), Julia Sweeneyová (Raquel), Lawrence Bender.
CENY (výběr): MFF v Cannes 1995: Zlatá palma. Oscar: nejlepší původní scénář (Quentin
Tarantino, Roger Avary); (nominace) nejlepší film (Lawrence Bender), nejlepší režie (Quentin
Tarantino), nejlepší herec (John Travolta), nejlepší herec/herečka ve vedlejší roli (Samuel L.
Jackson/Uma Thurmanová), nejlepší střih (Sally Menkeová). Zlatý glóbus: nejlepší scénář
(Quentin Tarantino); (nominace) nejlepší film-drama, nejlepší režie (Quentin Tarantino), nejlepší
herec v dramatu (John Travolta), nejlepší herec/herečka ve vedlejší roli (Samuel L. Jackson/Uma
Thurmanová). Ceny BAFTA: nejlepší scénář (Quentin Tarantino, Roger Avary), nejlepší herec ve
vedlejší roli (Samuel L. Jackson); (nominace) nejlepší film (Lawrence Bender), nejlepší režie
(Quentin Tarantino), nejlepší herec (John Travolta), nejlepší herečka (Uma Thurmanová),
nejlepší kamera (Andrzej Sekula), nejlepší střih (Sally Menkeová), nejlepší zvuk (Stephen Hunter
Flick, Ken King, Rick Ash, Dean A. Zupanic. Donatellův David: nejlepší zahraniční film, nejlepší
zahraniční herec (John Travolta). Ceny ISA: nejlepší film (Lawrence Bender), nejlepší režie
(Quentin Tarantino), nejlepší herec (Samuel L. Jackson), nejlepší scénář (Quentin Tarantino,
Roger Avary). Ceny LAFCA: nejlepší film, nejlepší režie (Quentin Tarantino), nejlepší herec (John
Travolta), nejlepší scénář (Quentin Tarantino, Roger Avary). Ceny NBR: nejlepší film ex aequo,
nejlepší režie (Quentin Tarantino). Ceny NSFC: nejlepší film, nejlepší režie (Quentin Tarantino),
nejlepší scénář (Quentin Tarantino, Roger Avary). Ceny NYFCC: nejlepší režie (Quentin
Tarantino), nejlepší scénář (Quentin Tarantino, Roger Avary).
Snímek Pulp Fiction: Historky z podsvětí scenáristy a režiséra Quentina Tarantina je po
hudebním dokumentu Koyaanisqatsi (r. Godfrey Reggio) a sci-fi 2001: Vesmírná odysea (r.
Stanley Kubrick) předposledním filmem Projektu 100-2014. Obnovená premiéra snímku,
označovaného kritiky za mezník moderní kinematografie, se u nás uskutečnila dvacet let po
premiéře v květnu 1994 na MFF v Cannes, kde mu byla značná pozornost věnována i letos.
Název postihuje oba významy anglického slova pulp (jednak měkká, vlhká, beztvará hmota,
jednak časopis nebo kniha s odpudivým námětem, tištěná na papíře nevalné kvality). - Film se
skládá ze tří povídek (Vincent Vega a žena Marselluse Wallace, Zlaté hodinky, Ohrožení Bonnie)
důvtipně promísených v čase a propojených postavami, spjatými různým způsobem se světem
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zločinu. Hrdinové jednoho příběhu tak přecházejí a zasahují do jiného jako okrajové postavy
(zabiják Vincent, milenecká dvojice zlodějíčků), případně je jejich příběh vyprávěn znovu z
jiného úhlu (scéna gangsterské pomsty). – Kriminální thriller a černá komedie v jednom léty
neztratila nic ze své přitažlivosti; vyniká řemeslně dokonalým přehledem nad obrazovými
kompozicemi, smyslem pro nevšední detail a zvláštním citem pro propracování herecké akce.
Ve své době ve filmu dostalo neobvyklou příležitost několik hollywoodských hvězd v
netypických rolích (John Travolta, Bruce Willis, Uma Thurmanová). – Český název se při
původním uvedení psal Pulp Fiction – historky z podsvětí.
QUENTIN TARANTINO (vl. jm. Quentin Jerome Tarantino, nar. 27.3.1963, Knoxville,
Tennessee) je synem italoamerického herce a zdravotní sestry s irskou a indiánskou krví.
Od konce 60. let vyrůstal s matkou a s otčímem poblíž Los Angeles. Nedokončil střední
školu a začal pracovat ve videopůjčovně, kde se pilně věnoval filmovému samovzdělávání.
Přitom studoval herectví v divadelní společnosti Jamese Besta, ve studiu Actors’ Shelter
herce Allena Garfielda a ve volných chvílích psal scénáře. Cíleně rozvíjel zálibu v pokleslých
kriminálních příbězích a v asijské kinematografii. Okamžitě upoutal pozornost
gangsterským dramatem Gauneři (mj. Cena FIPRESCI na MFF v Torontu, nominace na Cenu
ISA za režii a za nejlepší první film), po němž následovalo jeho vrcholné dílo Pulp Fiction:
Historky z podsvětí (mj. Zlatá palma na MFF v Cannes, Oscar, Zlatý glóbus a Cena BAFTA za
scénář, Ceny ISA, NYFCC, LAFCA a NSFC za scénář a za režii, Cena NBR, nominace na Oscara
a na Zlatý glóbus za režii, nominace na Cenu BAFTA za režii a za nejlepší film). Na půdorysu
vynalézavě se prolínajících dějových linií vytvořil thriller, v němž zatím nejlépe skloubil
charakteristické znaky své tvorby – makabrózní humor, šťavnaté dialogy a náhlé výbuchy
násilí s řadou odkazů na současnou americkou subkulturu. Jeho další snímky Jackie
Brownová, natočený podle kriminálního románu Elmorea Leonarda, dvoudílný Kill Bill,
inspirovaný asijskými akčními opusy, i polovina projektu Grindhouse, nazvaná Auto zabiják
a oživující béčkové dvojprogramy 70. let, dokládají jeho mimořádnou režijní zručnost i
zajímavé spojení popkulturních a uměleckých filmových postupů, ale stejně tak nebezpečí
plagiátorství a rutinní nápodoby. Na svá nejlepší díla z 90. let navázal až válečným
dramatem Hanebný pancharti (nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za
scénář a za režii) a westernem Nespoutaný Django (Oscar, Zlatý glóbus a Cena BAFTA za
scénář, nominace na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za režii); oba snímky se staly divácky
nejúspěšnějšími v jeho kariéře. Tarantino spolupracoval i s televizí. Režíroval epizody
oblíbených seriálů ER (Pohotovost – TV), CSI: Crime Scene Investigation (Kriminálka Las
Vegas; + spol. sc. – TV), jenž mu vynesl režijní nominaci na Cenu Emmy, a jako herec
účinkoval v seriálech The Golden Girls (Zlaté dívky), All-American Girl (Stoprocentní
americká dívka), Alias (uveden v TV) aj. S producentem Lawrencem Benderem vlastní
společnost A Band Apart a ve spolupráci s Miramaxem založil značku Rolling Thunder
Pictures, v níž svým jménem zaštítil distribuci některých zahraničních filmů (Chungking
Express, Sonatine, Hard Core Logo apod.). V roce 1998 hrál na Broadwayi postavu
gangstera Roata v obnovené premiéře známé hry Fredericka Knotta Čekej do tmy. Často
spolupracoval s blízkým přítelem Robertem Rodriguezem; režíroval např. jednu sekvenci
komiksové adaptace Sin City – město hříchu, aby si vyzkoušel možnosti digitální tvorby, a
podílel se s ním na upírské trilogii, jež po mnoha letech inspirovala vznik stejnojmenného
TV seriálu From Dusk Till Dawn (2014, Od soumraku do úsvitu), i na zmíněném projektu
Grindhouse. Za své dílo byl mj. vyznamenán na MFF Cinemanila (2007), Cenou Dilys
Powellové (2009), udílenou Kruhem londýnských filmových kritiků, francouzským Césarem
(2010) a na FF v Římě (2012). O jeho tvorbě u nás vyšly knihy Wensleyho Clarksona Portrét
Quentina Tarantina (Jota, Brno 1996) a Dany Polana Pulp Fiction (Casablanca, Praha 2007).
– Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) Reservoir Dogs (1991, Gauneři; + sc., herec –
V), Pravdivá romance (1993, True Romance; r. Tony Scott; sc.), Pulp Fiction: Historky z
podsvětí (1994, Pulp Fiction; + spol. nám., sc., herec), Takoví normální zabijáci (1994,
Natural Born Killers; r. Oliver Stone; nám.), povídka Muž z Hollywoodu (The Man from
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Hollywood; + sc., herec) z filmu Čtyři pokoje (1995, Four Rooms; spol. prod.), Jackie
Brownová (1997, Jackie Brown; + sc., hlas), Kill Bill (2003, Kill Bill; + spol. nám., sc.), Kill Bill
2 (2004, Kill Bill Volume 2; + spol. nám., sc.), Sin City – město hříchu (2005, Sin City; r. Frank
Miller, Robert Rodriguez; spol. režie), Auto zabiják (2007, Death Proof; + sc., kam., spol.
prod., herec), Hanebný pancharti (2009, Inglorious Basterds; + sc., herec), Nespoutaný
Django (2012, Django Unchained; + sc., herec); (podíl na výkonné produkci či produkci,
není-li uvedeno jinak) Past Midnight (1991, Úderem půlnoci; r. Jan Eliasberg – V), Killing
Zoe (1993, Zabít Zoe; r. Roger Avary – V), Od soumraku do úsvitu (1995, From Dusk Till
Dawn; r. Robert Rodriguez; + sc.), Curdled (1996, Krvavá romance; r. Reb Braddock – V),
God Said „Ha!“ (1998, Bůh řekl „Ha!“; r. Julia Sweeneyová; + herec), From Dusk Till Dawn
2: Texas Blood Money (1998, Od soumraku do úsvitu 2: Krvavé peníze; r. Scott Spiegel – V),
From Dusk Till Dawn 3: The Hangman’s Daughter (1999, Od soumraku do úsvitu 3: Dcera
oběšence; r. P.J. Pesce – V), Hostel (2005, Hostel; r. Eli Roth), Daltry Calhoun (2005, Daltry
Kelhůn; r. Katrina Holden Bronsonová – TV), dok. Freedom’s Fury (2006, Vztek svobody; r.
Colin K. Gray), Planeta Teror (2007, Planet Terror; r. Robert Rodriguez; + herec), Hostel II
(2007, Hostel Part II; r. Eli Roth), Hell Ride (2008, Pekelná jízda; r. Larry Bishop – V); (herec,
není-li uvedeno jinak) Eddie Presley (1992; r. Jeff Burr), Sleep with Me (1994, Vyspi se se
mnou; r. Rory Kelly), Somebody to Love (1994, Mít někoho rád; r. Alexandre Rockwell),
Destiny Turns On the Radio (1995, Johnny zapíná rádio; r. Jack Baran – V), Desperado
(1995, Desperado; r. Robert Rodriguez), Sex po telefonu (1996, Girl 6; r. Spike Lee), Malý
Nicky – Satan Junior (2000, Little Nicky; r. Steven Brill), Sukiyaki Western Django (2007,
Nemilosrdný střelec; r. Takashi Miike – V), Diary of the Dead (2007, Deník mrtvých; r.
George A. Romero; hlas – V). -mim-
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RADIO ALICE
barevný/černobílý, psychologický, 15 přístupnost, 1:1,85, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 111
min.
Původní název: Lavorare con lentezza. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce: Fandango /
Les Films des Tournelles. Ve spolupráci s Medusa Film. Rok výroby: 2004. Premiéra:
4.9.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: italsky (české titulky). – Sedmdesátá léta plná
protestu a vzdoru a jedno undergroundové studentské rádio.
AUTOŘI: Námět: Guido Chiesa, Wu Ming. Scénář: Guido Chiesa, Wu Ming [Roberto Bui,
Giovanni Cattabriga, Luca Di Meo, Federico Guglielmi, Riccardo Pedrini]. Režie: Guido Chiesa.
Kamera: Gherardo Gossi. Hudba: Teho Teardo. Různé skladby a písně. Výprava: Sonia
Pengová. Kostýmy: Lina Nerli Tavianiová. Střih: Luca Gasparini. Zvuk: Remo Ugolinelli.
Výkonná producentka: Laura Paolucciová. Producent: Domenico Procacci. České titulky:
Helena Čížková (Filmprint Digital).
HERCI: Marco Luisi (Pelo), Tommaso Ramenghi (Sgualo), Claudia Pandolfiová (Marta), Valerio
Mastandrea (por. Lippolis), Valerio Binasco (Marangon), Jacopo Bonvicini (Pigi), Max
Mazzotta (Lionello), Massimo Coppola (Umberto), Alison J. Forestová (Claudia), Afterhours
(Area).
Ve snímku Radio Alice spojuje scenárista a režisér Guido Chiesa s tvůrčím týmem
spoluscenáristů pod pseudonymem Wu Ming tři skutečnosti: vysílání anarchistického Radia
Alice v letech 1976-77, pouliční bouře v Bologni roku 1977 a odhalení tunelu, směřujícího
pod místní banku. Vzniklo dílo, kombinující dobovou svobodomyslnost s politickými aspekty i
s místy dramatickým, místy humorným laděním (např. dvě černobílé němé grotesky o vzniku
a o směřování rádia). – Bologna 1976. Nezaměstnaní kamarádi ze sídliště na periférii, Sguale
a Pelo, přijmou kšeft od šíbra Marangona: v podzemní stoce pro něj začnou kopat tunel k
bance. Při práci poslouchají undergroundové studentské Radio Alice, vysílající zejména
telefonické vstupy posluchačů. Později se seznámí s jedním ze zakladatelů stanice Pigim a
jeho kolegy a dokonce v rádiu sami vysílají. Pigi má milenku, advokátku Martu, která
obhajuje jednoho z trojice mladíků, obviněných, že na ulici ukopali starce. – Na Marangona
má spadeno poručík karabiniérů Lippolis, jehož podřízený Lionello má za úkol monitorovat
Radio Alice. – Marta se od Pela dozví, že zabitý stařec byl nenáviděný místní lichvář. Franco
však o její pomoc nestojí a je odsouzen na sedm let. – Rádio má finanční potíže. Pigi později
začne kamarádům pomáhat s tunelem, který je však kvůli němu odhalen. – Informovaný
Marangon zmizí včas, protože poručík musí místo jeho dopadení velet akci proti
„extremistům“ na univerzitě. Při potyčce jeden z jeho mužů zastřelí studenta, což vede k
velkým pouličním bouřím, při nichž je kromě jiných zatčen Sguale. Radio Alice je dobyto
policií a jeho provozovatelé jsou odvedeni. Pelo unikne po střechách s milenkou, Pigiho
sestrou Claudií, zatímco Marta bude hájit Sguala... – Původní název je odvozen od dobové
písničky Dělat se má pomaloučku.
-tbkGUIDO CHIESA (nar. 18.11.1959, Turín, Piedmont) natáčel v letech 1979–81 amatérské
krátké filmy společně s Lucou Gasparinim. V roce 1983 absolvoval dějiny filmu na
filozofické fakultě univerzity v Turíně diplomovou prací o filmových žánrech. Odešel do
Spojených států, kde působil jako asistent u filmařů Nicolase Roega, Michaela Cimina, Jima
Jarmusche a Amose Poea. Souběžně natáčel krátké dokumenty, videoklipy a reklamní
spoty a pracoval pro televizi. V New Yorku působil i jako kulturní korespondent a
přispěvatel do hudebních periodik a časopisů, psal knihy o filmu a o hudbě a spolupracoval
na zábavních rozhlasových pořadech. Počátkem 90. let se vrátil do Itálie, kde realizoval
svůj první celovečerní hraný film Případ Martello. Kromě dokumentů se v hrané tvorbě
zaměřuje na události z nedávné minulosti Itálie jako byly protifašistický odboj ve filmu
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Partyzán Johnny (2000) nebo extremismus 70. let ve snímku Radio Alice (2004). Nadále se
věnuje publicistické a redakční činnosti. V roce 2011 obdržel Ocenění Diega Fabbriho za
publikaci Manuale di regia cinematografica (Příručka filmové režie). – Filmografie: (scénář
či podíl na něm a režie, není-li uvedeno jinak) (krátké filmy) Give Me a Spell (1985, Zaskoč
za mě), Black Harvest (1986, Černá sklizeň), Civiltà (1992, Civilizace), Quei momenti eroici
(1995, Ty hrdinné okamžiky), Il cuore del soldatino (2006, Vojáčkovo srdce); (dokumentární
filmy) Memorie di una fabbrica (1994, Vzpomínky na jednu továrnu), 25 Aprile: la memoria
inquieta (1995, 25. duben: neklidná paměť), Torino in guerra. 1940-1945 (1995, Turín ve
válce. 1940-1945), Indipendenti a New York. Radiografia di un’alternativa (1996, Nezávislí
v New Yorku. Radiografie jedné alternativy), Rane, culatelli e lucciole (1996, Žáby, salám a
světlušky), epizoda I fratelli Taviani (Bratři Tavianiové) z TV cyklu Ritratti d’autore (1996,
Autorské portréty), Il materiale resistente (1996, Odolný materiál; spol. režie Davide
Ferrario), Nascita di una democrazia (1997, Zrození jedné demokracie), Partigiani
(Partyzáni; + spol. prod.), Petali di candore. Marlene Kuntz ’96-’97 (1997, Bělostné listy.
Marlene Kuntzová 96-97; spol. režie Francesca Dall’Oliová), Volare: la grande
trasformazione (1951-1965) (1998, Létat: velká přeměna /1951-1965/), Un giorno di fuoco
(1998, Palebný den), Una questione privata. Vita di Beppe Fenoglio (1998, Soukromá
otázka. Život Beppa Fenoglia), Non mi basta mai (1999, Nikdy mi nestačí; spol. režie
Daniele Vicari), Provini per un massacro (2000, Vzorky kvůli jednomu masakru), Ma che ci
faccio io a Sanremo (2001, Ale co dělám tady v San Remu), účast na kolektivním
dokumentu Un altro mondo è possibile (2001, Jiný svět je možný), Alice è in paradiso
(2002, Alice je v ráji), Il contratto (2002, Kontrakt), Sono stati loro. 48 ore a Novi Ligure
(2003, Byli to oni. 48 hodin v Novi Ligure; + spol. prod.), Stessa spiaggia, stesso mare (2006,
Stejná pláž, stejné moře), Kishe Ione - La nostra Chiesa (2007, Kishe Ione – Naše církev;
spol. režie Enzo Mercuri), Le pere di Adamo (2008, Adamovy hrušky), Don’t Talk About It:
Italy’s Secret Heroes (2014, Nemluvte o tom: Tajní hrdinové Itálie; r. Oren Jacoby; spol.
prod.); (celovečerní hrané filmy) psychologické drama pojišťovatele, jenž musí po letech
uzavřít případ zmizelého partyzána, Il caso Marello (1991, Případ Marello), psychologické
drama o muži, který připravuje pomstu za manželskou nevěru, Babylon: la paura è la
migliore amica dell'uomo (1994, Babylón: strach je nejlepší přítel člověka), drama z 2.
světové války podle stejnojmenného románu Beppa Fenoglia o univerzitním studentovi,
který dezertuje z italské armády a přidá se k partyzánům a ke komunistickému hnutí, Il
partigiano Johnny (2000, Partyzán Johnny + spol. sc.), příběh z Boloni druhé poloviny 70.
let o dvou nezaměstnaných mladících, kteří se dostávají do kontaktu se studentským
protestním hnutím, Radio Alice (2004, Lavorare con lentezza + spol. sc.), šestidílná
kriminální minisérie na motivy stejnojmenného filmu Gabriela Salvatorese z roku 2005
Quo vadis, baby? (TV-2008), biblické drama, rekonstruující z nových pohledů roli Marie
Nazaretské v Kristově životě, Io sono con te (2010, Jsem s tebou), Fuga di cervelli (2013,
Útěk mozků; r. Paolo Ruffini; spol. sc.).
-jš-
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RANHOJIČ
barevný, historický, dobrodružný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, ŠÚ, 2-D, Dolby Digital,
dlouhý – 150 min.
Původní názvy: The Physician. Der Medicus. Země původu: SRN. Výrobce: UFA Cinema.
Koprodukce: Degeto Film / Beta Cinema. Ve spolupráci s CinePostproduction / Pixomondo /
Cine-Mobil. Rok výroby: 2013. Premiéra: 8.5.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky
(české titulky). – Výpravné zpracování slavné knihy. Cesta z temnoty za světlem poznání.
AUTOŘI: Námět: Noah Gordon – stejnojmenný román (1986, česky naposledy Euromedia
Group, Praha 2014). Scénář: Jan Berger. Režie: Philipp Stölzl. Kamera: Hagen Bogdanski.
Hudba: Ingo Ludwig Frenzel. Píseň. Výprava: Udo Kramer. Kostýmy: Thomas Oláh. Střih:
Sven Budelmann. Zvuk: Max-Thomas Meindl. Masky: Heike Merkerová. Vizuální efekty:
(supervize) Denis Behnke; Pixomondo. Zvláštní efekty: Adolf Wojtinek, Thomas Thiele.
Koordinátoři kaskadérů: Volkhart Buff, Christian Petersson, Wanja Götz. Výkonný
producent: Sebastian Werninger. Producenti: Wolf Bauer, Nico Hofmann. Koproducenti:
Christine Stroblová, Jan Mojto, Dirk Schürhoff. České titulky: Petr Zenkl (Filmprint Digital).
HERCI: Tom Payne (Rob Cole), Stellan Skarsgård (bradýř), Olivier Martinez (šáh), Emma
Rigbyová (Rebeka), Elyas M’Barek (Karim), Ben Kingsley (Ibn Síná), Fahri Ögün Yardim
(Dáwúd), Makram J. Khoury (imám), Michael Marcus (Mirdin), Stanley Townsend (Bar
Kappara).
CENY: Německé filmové ceny: (nominace) nejlepší kamera (Hagen Bogdanski), nejlepší
výprava (Udo Kramer), nejlepší kostýmy (Thomas Oláh), nejlepší masky (Heike Merkerová),
nejlepší zvuk (Max-Thomas Meindl, Benjamin A. Rosenkind, Guido Zettier).
Adaptace první části trilogie Dynastie Coleů od amerického spisovatele Noaha Gordona (nar.
1926), nazvané stejně jako kniha Ranhojič, se ujali němečtí filmaři v čele s režisérem
Philippem Stölzlem. V mezinárodním hereckém obsazení vznikl klasický historický velkofilm,
těžící zejména z výpravy a z barvitých osudů protagonisty, mladíka Roba Colea. Ten se v roce
1021 jako chudý chlapec po smrti matky na “postranní nemoc” stane pomocníkem
kočovného bradýře a ranhojiče. V touze po medicínském vzdělání se dostane až do školy
věhlasného a vzdělaného lékaře Ibn Síny v Isfahánu. Musí se vydávat za Žida. Zamiluje se do
Židovky Rebeky, která se však stane ženou boháče Bara Kappary. Rob se podílí na likvidaci
velké morové nákazy. Všimne si ho tamní krutý šáh. Ve snaze odhalit tajemství lidského těla
mladík tajně pitvá mrtvolu. Je přistižen a má být i se svým mistrem popraven. V té době v
Isfahánu dojde k pogromu, podnícenému tamním imámem, který se v odporu proti šáhovi
(podporujícímu “novoty” a vzdělání) spojil s vůdcem Seldžuků. Po bitvě, v níž šáh padne, se
Rob vrací s těhotnou Rebekou, jejíž manžel zemřel, zpět do Anglie. Založí v Londýně
nemocnici, v níž léčí chudé.
–tbkPHILIPP STÖLZL (nar. 1967, Mnichov) je synem německého historika, publicisty a politika
Christopha Stölzla (nar. 1944). Působil jako kostýmní návrhář a scénograf na různých
německých jevištích, než se v roce 1996 stal kreativním ředitelem filmové společnosti
DoRo. Divadlu se ovšem věnoval i později jako režisér operních představení (Čarostřelec,
Benvenuto Bellini). Prosadil se jako tvůrce reklamních spotů (Nokia, BMW, Sony) a
videoklipů (Rammstein, Mick Jagger, Madonna). V celovečerní tvorbě debutoval snímkem
Baby. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. hraný f. Morituri te salutant (1999),
melodramatický příběh dívky, která předčasně otěhotní, s čímž se její otec nedokáže
vyrovnat, Baby (2002), horský film podle skutečných událostí o prvovýstupu Severní
stěnou Eigeru v roce 1936 Nordwand (2008, Severní stěna; + spol. sc.), životopisný snímek
o prvních láskách slavného básníka Goethe! (2010; + spol. sc.), akční thriller o bývalém
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špionovi, který s dcerou bojuje o život, Erased/The Expatriate (2012, Agent na útěku – V) s
Aaronem Eckhartem, adaptace bestselleru Noaha Gordona o mladíkovi Robu Coleovi, jenž
v jedenáctém století studuje medicínu v nebezpečném Orientu, Ranhojič (2013, Physician). –tbk-
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RIO 2
barevný, dobrodružný, animovaný, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby Atmos/Datasat/SDDS,
dlouhý – 102 min.
Původní název: Rio 2. Země původu: USA. Výrobce: Twentieth Century Fox Animation / Blue
Sky Studios. Rok výroby: 2014. Premiéra: 10.4.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: česky
(dabováno). – Vítejte v džungli!
AUTOŘI: Námět: Carlos Saldanha. Scénář: Don Rhymer, Carlos Kotkin, Jenny Bicksová, Yoni
Brenner. Režie: Carlos Saldanha. Kamera: Renato Falcão. Svícení: (supervize) Jeeyun Sung
Chisholm. Hudba: John Powell. Různé skladby a písně. Výprava: Thomas Cardone. Střih:
Harry Hitner. Zvuk: (design) Randy Thom. Supervize animace: James Bresnahan, Melvin
Tsing Chern Tan. Efekty: (supervize) Elvira Pinkhasová. Výkonný producent: Chris Wedge.
Producenti: Bruce Anderson, John C. Donkin. České dialogy a režie české verze: Petr
Pospíchal. Hudební režie: Zoltán Liška (Barrandov Studio).
V českém znění mluví: Jolana Smyčková (Perla), Michal Holán (Blu), Jan Vondráček (Nigel),
Zbyšek Pantůček (Nico), Lumír Olšovský (Pedro), Petr Rychlý (Rafael), Filip Jančík (Tulio), Jana
Mařasová (Linda). - V původním znění mluví: (uvádíme pro úplnost) Anne Hathawayová
(Perla), Jesse Eisenberg (Blu), Jemaine Clement (Nigel), Jamie Foxx (Nico), will.i.am (Pedro),
George Lopez (Rafael), Leslie Mannová (Linda), Andy García (Eduardo), Miguel Ferrer (Velký
šéf), Rita Morenoová (teta Mimi), Carlos Saldanha (amazonská křepelka).
Ve snímku Rio (2011, Rio; r. Carlos Saldanha) se modrý papoušek Blu zamiloval do stejně
barevné Perly a kvůli ní prožil zatím největší dobrodružství svého života. V pokračování s
lakonickým názvem Rio 2, jež natočil stejný režisér, už má s partnerkou tři potomky:
neposedného Raubíře, zvídavého Bia a puberťačku Karlu. - Zatímco Rio žije přípravami na
karneval, Perla rozhodne, že nastal správný čas na výlet do jejího rodného amazonského
deštného pralesa, kde je právě na výpravě Bluova panička Linda s manželem, ornitologem
Tuliem. Blu na cestu vezme tábornickou výpravu včetně GPS navigace. Papoušky doprovázejí
kamarádi tukan Rafael, kanár Nico a kohout Pedro. Dobrodružná cesta se stane ještě
dobrodružnější, když Blua v přístavišti náhodou zahlédne zlý kakadu Nigel, který s ním má
nevyřízené účty. - Linda a Tulio se v pralese střetnou s představiteli bezohledné
dřevorubecké firmy. - Papoušci v džungli náhodou narazí na Perlina otce, který chce
civilizovaného zetě vychovat po svém. Jenže stromy padají a domov ptáků je ohrožen.
Naštěstí Blu zná lidi a ví jak na ně, takže konečně dojde uznání. – Tvůrci proložili dobrodružný
příběh s výrazným ekologickým motivem velkolepými pěveckými a tanečními čísly v
tradičním muzikálovém duchu.
-katCARLOS SALDANHA (nar. 20.7.1968, Rio de Janeiro) odešel kvůli zálibě v kreslení a animaci
na přelomu 90. let do New Yorku. Vystudoval počítačovou animaci na tamější Škole
vizuálního umění (SVA; 1991-93). Oba jeho studentské snímky Dobrodružství vývrtky Korky
a Čas na lásku zaujaly na specializovaných přehlídkách a zajistily mu po absolutoriu místo
ve společnosti Blue Sky Studios, kterou pomáhal založit jeden z jeho pedagogů Chris
Wedge. Saldanha tam vytvářel animované reklamy (např. oceněné spoty pro Bell Atlantic a
Tennents Beer) a animované sekvence některých známých snímků, mj. Joe’s Apartment
(1996, Švábi; r. John Payson – V), A Simple Wish (1997, Stačí si přát; r. Michael Ritchie – V)
a Klub rváčů (1999, Fight Club; r. David Fincher). Než se stal samostatným tvůrcem, byl
animátorem Wedgeova oscarového kraťasu Bunny (1998 – V) a spolurežisérem jeho
úspěšných celovečerních titulů Doba ledová (nominace na Oscara) a Roboti. S jednou z
postav prehistorického snímku, krysoveverkou Scratem, realizoval vtipnou miniaturu Gone
Nutty, za niž obdržel oscarovou nominaci, a jako výkonný producent se podílel i na dalších
krátkých filmech z této série, připojených i u nás jako bonusy k DVD vydáním dalších dílů
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Doby ledové. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy The Adventures of
Korky, the Corkscrew (1992, Dobrodružství vývrtky Korky), Time for Love (1993, Čas na
lásku) a Gone Nutty (2002 – V); Doba ledová (2002, Ice Age; spol. režie), Roboti (2005,
Robots; spol. režie), Doba ledová 2 – Obleva (2006, Ice Age: The Meltdown; + hlas), Doba
ledová 2: Úsvit dinosaurů (2009, Ice Age: Dawn of the Dinosaurs; + hlas), Rio (2011, Rio; +
spol. nám., hlas), Rio 2 (2014, Rio 2; + nám., hlas), segment Pas de deux (+ sc.) z hraného
povídkového filmu Rio, eu te amo (2014, Rio, miluji tě); (podíl na výkonné produkci) kr.
filmy No Time for Nuts (2006; r. Chris Renaud, Michael Thurmeier – V), Surviving Sid (2008;
r. Galen Tan Chu, Karen Disherová – V) a Scrat’s Continental Crack-Up Part 2 (2011; r. Steve
Martino, Michael Thurmeier – V); Doba ledová 4: Země v pohybu (2012, Ice Age:
Continental Drift; r. Steve Martino, Michael Thurmeier). –mim-
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ROBOCOP
barevný, akční, sci-fi, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat/SDDS, dlouhý – 116
min.
Původní název: RoboCop. Země původu: USA. Výrobce: Strike Entertainment. Pro MetroGoldwyn-Mayer Pictures / Columbia Pictures. Rok výroby: 2014. Premiéra: 6.2.2014.
Monopol: Forum Film. Mluveno: anglicky. České titulky. – Remake kultovní klasiky z 80-tých
let.
AUTOŘI: Námět: Edward Neumeier, Michael Miner - scénář k filmu RoboCop (1987; r. Paul
Verhoeven). Scénář: Joshua Zetumer. Režie: José Padilha. II. režie: George Marshall Ruge,
Joel Kramer. Kamera: Lula Carvalho. II. kamera: Patrick Loungway. Hudba: Pedro Bromfman.
Různé skladby a písně. Výprava: Martin Whist. Kostýmy: April Ferryová. Střih: Daniel
Rezende, Peter McNulty. Zvuk: Glen Gauthier. Vizuální efekty: (supervize) James E. Price;
Framestore, Mr. X., Method Studios, Cinesite, Soho VFX. Zvláštní efekty: (supervize) Bob
Hall, Clay Pinney. Koordinátoři kaskadérů: Joel Kramer, George Marshall Ruge, Richard
Forsayeth. Výkonní producenti: Bill Carraro, Roger Birnbaum. Producenti: Marc Abraham,
Eric Newman. České titulky: Vladimír Fuksa.
HERCI: Joel Kinnaman (Alex Murphy/RoboCop), Gary Oldman (dr. Dennett Norton), Michael
Keaton (Raymond Sellars), Abbie Cornishová (Clara Murphyová), Jackie Earle Haley (Mattox),
Samuel L. Jackson (Pat Novak), Marianne Jean-Baptisteová (policejní velitelka Deanová),
Michael K. Williams (Jack Lewis), Jennifer Ehleová (Liz Klineová), Jay Baruchel (Tom Pope),
Aimee Garciaová (Kim), Douglas Urbanski (starosta Durant), John Paul Ruttan (Vallon),
Patrick Garrow (Vallon), K.C. Collins (Daniels), Zach Grenier (senátor Dreyfuss).
Akční sci-fi RoboCop brazilského filmaře Josého Padilhy je remakem snímku RoboCop
režiséra Paula Verhoevena z roku 1987, který byl u nás uveden jen na videu, zatímco
pokračování RoboCop 2 (1990; r. Irvin Kershner) a RoboCop 3 (1992; r. Fred Dekker) se do
kin dostala v letech 1991 a 1994. – Detroitský detektiv Alex Murphy málem skončí jako oběť
vraha. Přijde o nohy, velký kus trupu a ruku. Po zákroku dr. Nortona má umělé tělo,
zdokonalený mozek a nadlidské schopnosti. Jenže svědomí a vzpomínky mu zůstaly, což se
ukáže jako problém, když se vrátí do služby jako kyborg RoboCop. Začne vyšetřovat svou
vraždu, a tak odhalí korupci v řadách policie i hledaného drogového bosse Vallona. Napínavý
snímek se odehrává v roce 2028, evokuje současnost, ale chybí mu nadhled originálu. Násilí
se děje v přímém přenosu, policisté jsou úplatní, média senzacechtivá, terorismus je hrozbou
a touha po bohatství bezskrupulózní.
-katJOSÉ PADILHA (nar. 1.8.1967, Rio de Janeiro) absolvoval obchodní, politická a ekonomická
studia na univerzitě v Riu de Janeiru, po nichž vystudoval ještě anglickou literaturu a
mezinárodní politiku na Oxfordské univerzitě. Působil v brazilském filmovém průmyslu
jako scenárista, producent a dokumentarista. Roku 1997 založil s kolegou Marcosem
Pradem společnost Zazen Produções, která produkovala jejich dokumenty i tituly jiných
brazilských dokumentaristů. V dokumentární tvorbě se zaměřoval zejména na
investigativní témata, nahlížející na realitu současné Brazílie. Jeho snímek Autobus 174
(2002) byl uveden v soutěžní sekci dokumentárních filmů na MFF v Karlových Varech 2003
a získal řadu cen, mj. Cenu mezinárodní poroty za dokument na MFF v São Paulu 2002 a
První cenu za dokument ex aequo na MFF v Havaně 2003). V roce 2007 na sebe výrazně
upozornil oceňovaným akčním policejním dramatem Elitní jednotka, natočeným v
mezinárodní koprodukci (mj. Zlatý medvěd na MFF v Berlíně 2008 a Brazilská Velká cena za
režii). V tomto snímku i v jeho pokračování Elitní jednotka 2: Nepřítel je teď někdo jiný (mj.
Zvláštní cena poroty za nejlepší film a Cena za režii na MFF v Havaně 2011 a Brazilské Velké
ceny za režii a za scénář ex aequo) použil paradokumentární metodu snímání, aby
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maximálně zdůraznil autentičnost. V roce 2014 se uplatnil i v Hollywoodu remakem
RoboCop. - Filmografie (scénář či podíl na něm a režie, není-li uvedeno jinak):
(dokumentární filmy) Os carvoeiros (2000, Uhlíři; r. Nigel Noble; sc., prod.), Ônibus 174
(2002, Autobus 174; spol. r. Felipe Lacerda; spol. sc., spol. prod.), Brazil’s Vanishing
Cowboys (2003, Mizející brazilští kovbojové; spol. r. Marcos Prado, spol. sc., spol. prod.),
Estamira (2004; r. Marcos Prado; spol. prod.), Garapa (2009; + střih, spol. prod.), Segredos
da tribo (TV-2010, Tajemství kmene), Paraísos artificiais (2012, Umělé ráje; r. Marcos
Prado; prod.); (celovečerní hrané filmy) adaptace stejnojmenné knihy Andrého Batisty,
Rodriga Pimentela a Luize Eduarda Soareseho o třech brazilských policistech, pověřených
úkolem eliminovat drogové dealery v Riu de Janeiru před návštěvou papeže, Tropa de elite
(2007, Elitní jednotka; + spol. prod. - TV), pokračování o policejním veliteli, zbaveném
funkce za drastický zásah proti vzpouře ve věznici, Tropa de elite 2: O inimigo agora é
outro (2010, Elitní jednotka 2: Nepřítel je teď někdo jiný; + spol. prod.), remake
stejnojmenné akční sci-fi Paula Verhoevena z roku 1987 RoboCop (2014, RoboCop),
epizoda Inútil paisagem (Zbytečná krajina) z povídkového filmu Rio, eu te amo (2014, Rio,
miluji tě).
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-jš-

S MOLIÈREM NA KOLE
barevný, hořká komedie, 12 nevhodný pro děti, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 104 min.
Původní název: Alceste à bicyclette. Země původu: Francie. Výrobce: Les Films des
Tournelles / Appaloosa Developpement. Koprodukce: Pathé / France 2 Cinéma. Rok výroby:
2012. Premiéra: 9.1.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: francouzsky (české titulky). –
Alcestově nelidskosti může konkurovat jedině lidskost a shovívavost jeho přítele Filinta.
AUTOŘI: Námět: Fabrice Luchini, Philippe Le Guay. Scénář: Philippe Le Guay. Režie: Philippe
Le Guay. Kamera: Jean-Claude Larrieu. Hudba: Jorge Arriagada. Různé skladby a písně.
Výprava: Françoise Dupertuisová. Kostýmy: Elisabeth Tavernierová. Střih: Monica
Colemanová. Zvuk: Laurent Poirier, Vincent Guillon. Producentka: Anne-Dominique
Toussaintová. Koproducenti: Florian Genetet-Morel, Romain Le Grand. České titulky:
Kateřina Vinšová; (překlad Molièrovy hry Misantrop) Josef Novák (Linguafilm).
HERCI: Fabrice Luchini (Serge Tanneur), Lambert Wilson (Gauthier Valence), Maya Sansaová
(Francesca), Laurie Bordesoulesová (Zoé), Camille Japyová (Christine), Annie Mercierová
(Tamara), Ged Marlon (Meynard), Stéphane Wojtowicz (taxikář).
CENY: César: (nominace) nejlepší herec (Fabrice Luchini), nejlepší původní scénář (Philippe le
Guay), nejlepší původní hudba (Jorge Arriagada).
Minimalistická hořká komedie S Molièrem na kole se odehrává na ostrově Ré nedaleko La
Rochelle, jehož atmosféra je kromě hereckých výkonů hlavní devizou malého nenápadného
snímku. – Kdysi známý herec Serge Tanneur se na ostrov uchýlil do ústraní, protože měl dost
věčného štvaní, spojeného s profesí. Jeho poklid vyruší úspěšný kolega Gauthier Valence,
který se rozhodl nastudovat Molièrova Misantropa a chce Serge přemluvit k roli Filinta,
zatímco on bude hrát Alcesta. Dvojice tráví dny projížďkami na kole po okolí a zkoušením
dialogů. Serge však do poslední chvíle odmítá sdělit, zda se projektu vůbec zúčastní...
PHILIPPE LE GUAY (nar. 22.10.1956, Paříž) je synem barona a burzovního makléře Rogera
Le Guaye. Začínal v polovině 70. let jako amatérský filmař s kamerou Super8 a během
vysokoškolských studií moderní literatury byl rovněž redaktorem filmové revue
Cinématographe. Absolvoval pařížskou filmovou školu IDHEC (1980-83) filmem Hřebík,
oceněným na festivalech v Krakově a Clermont-Ferrand a nominovaným na studentského
Oscara. Působil jako scenárista, ale brzy rozšířil své ambice ve filmu a v televizi i o režii. V
celovečerním režijním debutu rozvinul téma svého stejnojmenného krátkého filmu Dva
Fragonardové. Našel svou polohu v hořce humorných příbězích mužů středních let, které
často ztělesňuje herec Fabrice Luchini. Le Guay byl v roce 2013 hostem pražského Festivalu
francouzského filmu díky titulu S Molièrem na kole. Je bratrancem klavíristky Claire-Marie
Le Guayové (nar. 1974). Jeho sestra Marie-Laure de Villepinová (nar. 1962), která jako
sochařka užívá pseudonym Marie-Laure Viébelová, byla manželkou politika Dominiquea de
Villepina. – Filmografie (scénář nebo podíl na něm a režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy
Du côté de la salle de bain (1980, Vedle koupelny), L’amour est aveugle (1981, Láska je
slepá), L’esprit de contradiction (1982, Opozičnictví; spol. r. Franck Landron; sc.), La soif
(1982, Žízeň), Le clou (1983, Hřebík), La boutique infernale (1984, Pekelný obchod) a Les
deux Fragonard (1985, Dva Fragonardové), kostýmní drama o slavném malíři 18. století,
jehož krásná modelka a milenka má podle plánu zlověstného šlechtice posloužit jako oběť
anatomickým pokusům mladého lékaře se stejným jménem, Les deux Fragonard (1989,
Dva Fragonardové), drama ženy, pátrající po příjemci své kostní dřeně, Rhésus Roméo (TV1992, RH-faktor Romeo), sentimentální komedie o lékaři, jemuž zkomplikuje život záměna
zavazadla na letišti, L’année Juliette (1994, Juliettin rok), drama továrního dělníka, který se
stane obětí šikany nadřízeného, Trois huit (2000, Noční směna), hořká komedie, jejímž
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hlavním tématem jsou peníze a jejich dopad na vztahy několika rozdílných lidí, Le coût de
la vie (2002, Cena života – TV), komedie o bankovním úředníkovi, který pátrá po kořenech
svého nenadálého štěstí, Du jour au lendemain (2006, Ze dne na den – TV), sociální satira z
60. let z prostředí domu pařížské buržoazie, jejž skupinka bujarých španělských služek
obrátí vzhůru nohama, Les femmes du 6ème étage (2010, Ženy ze šestého poschodí),
portrét slavného umělce V comme Vian (TV-2011, V jako Vian; režie), hořká komorní
komedie o přátelství a znovu nalezené herecké vášni S Molièrem na kole (2011, Alceste à
bicyclette; + spol. nám.); (scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) Il ne faut jurer de
rien (1983, Nikdy nic neříkej; r. Christian Vincent), Grosse (1985; r. Brigitte Roüanová),
Quinze août (1986, 15. srpen; r. Nicole Garciaová), Cayenne Palace (1987; r. Alain Maline),
Un amour de trop (1989, Přebytečná láska; r. Franck Landron; + herec), Un week-end sur
deux (1990, Každý druhý víkend; r. Nicole Garciaová), Outremer (1989, Zámoří; r. Brigitte
Roüanová), Mémoire tranquée/Lapse of Memory (1991, Selhání paměti; r. Patrick Dewolf);
Ascension express (TV-1993, Urychlený vzestup; r. Nicolas Ribowski), Tout ce qui brille (TV1996, Všechno, co se třpytí; r. Lou Jeunet), Post coïtum, animal triste (1997; r. Brigitte
Roüanová), My Little Princess (2011, Moje princeznička; r. Eva Ionescoová); (herec, není-li
uvedeno jinak) Août (1991, Srpen; r. Henri Herré), Les textiles (2003; r. Franck Landron),
Pas son genre (2013, Není můj typ; r. Lucas Belvaux).
-fik-
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SACRO GRA
barevný, časosběrný dokument, 12 nevhodný pro děti, 2-D, DVD-K, dlouhý – 93 min.
Původní název: Sacro GRA. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce: DocLab. Koprodukce: La
Femme Endormie / Rai Cinema. S přispěním: MiBAC / Regione Lazio / FILAS / Lazio Film
Commission / CNC. Rok výroby: 2013. Premiéra: 5.5.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno:
italsky (české titulky). – Dálnice Grande Raccordo Anulare tepe svým životem. Jedna dálnice,
stovky (ne)obyčejných příběhů.
AUTOŘI: Námět: Niccolò Bassetti. Scénář: Gianfranco Rosi. Režie: Gianfranco Rosi. Kamera:
Gianfranco Rosi. Střih: Jacopo Quadri. Zvuk: Gianfranco Rosi; Giancarlo Rutigliano (mix).
Producenti: Dario Zonta, Marco Visalberghi. Koproducentka: Carol Soliveová. České titulky:
Kateřina Vinšová.
ÚČINKUJÍCÍ: Cesare, Paolo a Amelia, Roberto, Francesco, Filippo a Xsenia, Gaetano.
CENA: 70. MFF v Benátkách 2013: Velká cena Zlatý lev.
Čtvrtý celovečerní dokument Gianfranca Rosiho Sacro GRA zaznamenal nebývalý úspěch,
když na MFF v Benátkách 2013 získal historicky prvního Zlatého lva za dokument. Tvůrce se
volně inspiroval básní v próze Le città invisibili (1972, Neviditelná města) Itala Calvina. Dva
roky sledoval pečlivě vytipované usedlíky z okolí dálniční tepny GRA (Grande Raccordo
Anular – Velký prstencový obchvat), obklopující v délce sedmdesáti kilometrů Řím. Pomalu
plynoucí fragmenty ze všedních dní protagonistů (aristokrata s dcerou, žijících v úsporném
bytě věžáku, šlechtice, pronajímajícího sídlo ke snímání fotorománů, rybáře na Tibeře,
botanického experta na larvy likvidující palmy, záchranáře v sanitce, dvou obstarožních
„silničních“ prostitutek a dalších) charakterizují každodennost periferie a tvoří kontrast k
nekončícímu anonymnímu a zrychlenému pulzu dálnice. - V České republice byl snímek
unikátně uveden do premiéry zároveň v kinech (pěti českých a jednom slovenském), v
televizi na kanálu Film Europe Channel a online na internetovém portálu DAFilms.cz (za
částku, kterou si divák sám určí na základě výzvy Kolik stojí Zlatý lev). Portál zároveň nabízel
retrospektivu Rosiho předchozích snímků. Pražské premiéry se zúčastnil autor a doprovázelo
ji mj. online zveřejnění tematických fotografických příspěvků v interaktivní aplikaci Moje
dálnice.
-kkGIANFRANCO ROSI (nar. 9.11.1964, Asmara, Eritrea) opustil jako třináctiletý během války
bez rodičů rodnou zem a strávil mládí v Římě a v Istanbulu. V 80. letech studoval
dokumentaristiku na filmové škole Newyorské univerzity (NYU). Má italské i americké
občanství a žije střídavě v Itálii a v USA. V investigativních dokumentech se zaměřuje
především na mezinárodní sociokulturní, etnické a civilizační aspekty. Zabývá se širokým
spektrem společenských témat, na něž často nahlíží z filozofické, etické nebo sociologické
perspektivy. V roce 1993 natočil v Indii svůj první krátký dokument Převozník, v němž
zachytil život na řece Ganga a jenž uvedl i na MFF v Karlových Varech. Natáčel v Indii, v
Mexiku a v USA. Až dokument Sacro GRA realizoval v Itálii. Působí také jako kameraman u
titulů jiných režisérů. Z několika filmových ocenění uveďme především různé ceny na MFF
v Benátkách v letech 2008–2013 za snímky Pod úrovní moře (+ nominace na Evropskou
filmovou cenu za dokument), Nájemný vrah - Pokoj 164 (Cena FIPRESCI) a Sacro GRA
(historicky první Velká cena Zlatý lev pro dokument). V roce 2009 byly v Praze na festivalu
Jeden svět uvedeny jeho dokumenty Nájemný vrah - Pokoj 164 a Pod úrovní moře, který
také vyhrál Cenu za nejlepší film. Dne 5.5.2014 představil v pražském kinu Světozor
dokument Sacro GRA, uvedený souběžně v kinech, na TV kanálu a na internetu. –
Filmografie: (scénář či podíl na něm, režie a kamera, není-li uvedeno jinak) střm. dok. o
koloběhu života a smrti na indické řece Ganga Boatman (1993, Převozník), portrét
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osamělého askety, žijícího mimo moderní civilizaci, Afterwords (2000, Doslovy; spol. r.
Jean Sebastien Lallemand, Carlos Martinez Casas), Face Addict (2005; r. Edo Bertoglio;
kam.), dokument o komunitě lidí v ústraní kalifornské pouště, Below Sea Level (2008, Pod
úrovní moře; + zvuk, prod.), dokument inspirovaný novinovým článkem Charlese Bowdena
o mexickém profesionálním vrahovi, pracujícím pro narkomafii El Sicario - Room 164
(2010, Nájemný vrah - Pokoj 164), kr. dok. o italském architektovi a politikovi Tanti futuri
possibili. Con Renato Nicolini (2012, Mnoho možných budoucností. S Renatem Nicolinim),
časosběrný dokument, sledující osudy obyvatel, žijících v blízkosti římského dálničního
obchvatu, Sacro GRA (2013, Sacro GRA; + zvuk). –jš-
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7 TRPASLÍKŮ
barevný, animovaný, pohádka, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby Digital, dlouhý – 87 min.
Původní název: Der 7bte Zwerg 3D. Země původu: SRN. Výrobce: Zipfelmützenfilm.
Koprodukce: Cinemendo / Erfttal Film- und Fernsehproduktion / CC Medienproduktions- und
Verwaltungs / TransWaalFilm / VIP Medienfonds. Ve spolupráci s Europool. Rok výroby:
2014. Premiéra: 2.10.2014. Monopol: Bioscop. Mluveno: česky (dabováno). – Pohádkový
příběh, jak ho neznáte. Sedm hrdinů. Sedmkrát větší zábava. Nové dobrodružství ve 2D a 3D.
AUTOŘI: Námět: Otto Waalkes, Bernd Eilert – postavy. Scénář: Harald Sieperman, Daniel
Welbat, Douglas Welbat. Režie: Boris Aljinović, Harald Siepermann. Hudba: Daniel Welbat,
Stephan Gade. Výprava: Christian Hotze, Jan Philipp Schwarz; Carrie Schilzová. Postavy:
Corinna Nickelová. Střih: Holger Trautmann, Sascha Wolff-Täger. Zvuk: (design) Ralph
Thiekötter; Thekla Demeliusová. Animace: Jan Stolz, Ümit Dönmez; Trixter Film, Ambient
Entertainment. Vizuální efekty: Dietrich Hasse. Umělecký dohled: Douglas Welbat. Výkonní
producenti: Jürgen Draabe, Jörn Holm, Harro von Have, Linh Lu, Philipp Weck, Markus
Reinecke. Producenti: Otto Waalkes, Bernd Eilert, Douglas Welbat. Koproducenti: Klaus
Dohle, Hans-Otto Mertens, Matthias Triebel, Nikolaus Lohmann, Thilo Kleine, Tilo Seiffert.
Překlad: Zbyněk Ryba. Texty písní: Eduard Krečmar. České dialogy a režie českého znění:
Petr Pospíchal.
HLASY: Josef Vágner (Špunťa), Josef Carda (Čako), Libor Terš (Cloudy), Robin Pařík (Sunny),
Vojtěch Hájek (Cookie), Bohdan Tůma (Speedy), Petr Burian (Ralphy), Vanda Károlyiová
(Dellamorta), Petra Hobzová (Růža), Jan Maxián (Jack).
V animovaném snímku 7 trpaslíků režisérů Borise Aljinoviće a Haralda Siepermanna,
čerpajícím z různých pohádek a jejich svérázného výkladu, nenajdou diváci Sněhurku, která k
trpaslíkům neodmyslitelně patří, ale Růženku. Tu zlá čarodějnice Dellamorta proklela; až
bude dívce osmnáct let, píchne se a na sto roků usne. Probudit ji může jen polibek z pravé
lásky. Nevědomým nástrojem její kletby se stane trpaslík Špunťa, který způsobí, že se
Růženka chviličku před osvobozující půlnocí píchne. On a jeho šest kamarádů vědí, že když
přivedou ke spící krásce jejího milého Jacka, je o probuzení postaráno. Jenže toho cestou na
oslavu Růženčiných narozenin unesla Dellamorta do svého hradu, kde ubožáka hlídá strašlivý
drak Palivec. Sedm trpaslíků se tedy neohroženě vydá
na cestu za mladíkovým osvobozením…
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17 DÍVEK
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 2-D, DVD-K, Dolby Digital/DTS, dlouhý – 86
min.
Původní název: 17 filles. Země původu: Francie. Výrobce: Archipel 35. Koprodukce: Arte
France Cinéma. S účastí Canal Plus / CinéCinéma / Arte France. S přispěním CNC / La Région
Bretagne. S podporou Programu Media EU. Rok výroby: 2011. Premiéra: 2.1.2014.
Monopol: Film Europe. Mluveno: francouzsky (české titulky). – Jedna za všechny, všechny za
jedno. Hromadné těhotenství na střední škole.
AUTOŘI: Scénář: Delphine Coulinová, Muriel Coulinová. Režie: Delphine Coulinová, Muriel
Coulinová. Kamera: Jean-Louis Vialard. Hudba: různé skladby a písně. Výprava: Benoît
Pfauvadel. Kostýmy: Dorothée Guiraudová. Střih: Guy Lecorne. Zvuk: Olivier Mauvezin, JeanPierre Laforce. Výkonný producent: André Bouvard. Producent: Denis Freyd. České titulky:
Gabriela Kliková.
HERCI: Louise Grinbergová (Camille), Juliette Darcheová (Julia), Roxane Duranová (Florence),
Esther Garrelová (Flavie), Yara Pilartzová (Clémentine), Solène Rigotová (Mathilde), Noémie
Lvovská (školní zdravotnice), Florence Thomassinová (matka Camille), Carlo Brandt (ředitel),
Frédéric Noaille (Florian), Arthur Verret (Tom).
CENA: MFF v Bratislavě 2011: Cena studentské poroty.
Snímek 17 dívek je celovečerním hraným debutem sesterského dua filmařek Delphine a
Muriel Coulinových. Příběh skupiny středoškolaček, které se rozhodnou po „vzoru“
spolužačky Camille otěhotnět, vznikl na základě skutečné události z roku 2008, popsané v
článku časopisu Time (18.6.2008) pod titulkem Pregnancy Boom at Gloucester High
(Těhotenský boom na Gloucesterské střední škole). Autorky přenesly děj z amerického státu
Massachusetts do Francie. Rozhodnutí dívčího sesterstva nehodnotí, omezují vyprávění, v
němž se střídají dramatické, laskavé i humorné momenty, víceméně na průběh těhotenství a
na reakce některých rodičů.
MURIEL COULINOVÁ (nar. 196?, Hennebont, Bretaň) pochází z rodiny podnikatele a
profesorky literatury a angličtiny. Po absolvování Národní filmové školy Louise Lumièra v
Saint-Denis se od roku 1989 podílela jako asistentka kamery např. na filmech Louise
Mallea (Milou v máji), Diane Kurysové (La Baule-les Pins, 1989), Krzysztofa Kieślowského
(Dvojí život Veroniky, Tři barvy: Bílá, Tři barby: Modrá, Tři barvy: Červená) či Akiho
Kaurismäkiho (Bohémský život). Ve druhé polovině 90. let vytvořila filmařský tandem s
mladší sestrou Delphine Coulinovou (nar. 1972), působí i samostatně jako kameramanka. –
Filmografie: (spol. sc. a spol. režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Il faut imaginer Sisyphe
heureux (1997, Je třeba si představit šťastného Sisyfa; Cena za nejlepší dramatický snímek
na MFF v Los Angeles), Souffle (2000, Dech; Cena kritiků v sekci Týden kritiků na MFF v
Cannes), Germain (2002) a Sens dessus dessous: Roue libre (2002, Vzhůru nohama:
Volnoběžka), hodinový dokument L’homme sans douleur (2006, Člověk bez bolesti; spol.
režie Ruth Zylbermanová), hodinový dokumentární portrét bretaňského mořeplavce
Oliviera de Kersauzona pro TV cyklus Empreintes (TV-2008, Stopy; sc. a režie), kr. f. Seydou
(2009), celovečerní hraný debut 17 dívek (2011, 17 filles), inspirovaný skutečnou událostí,
o skupince středoškolaček, které se rozhodnou hromadně otěhotnět; (kamera) dokumenty
Glücklich bin ich nie – Augenblicke im Leben des Karl Lagerfeld (TV-1999, Nikdy nejsem
šťastný – Chvíle v životě Karla Lagerfelda; r. Gero von Boehm), Le pont du trieur (2000; r.
Charles Meaux, Philippe Parreno), Paris-Fantômes (2002, Paříž-Přízraky; r. Ruth
Zylbermanová), Hôtel des longues peines (TV-2007; r. Hélène Angelová) a Je suis (2012,
Jsem; r. Emmanuel Fikiel).
-fik286

DELPHINE COULINOVÁ (nar. 1972, Hennebont, Bretaň), pochází z rodiny podnikatele a
profesorky literatury a angličtiny. Vystudovala politické vědy a deset let pracovala pro
televizní kanál La Sept Arte. V roce 1995 začala spoluprodukovat dokumentární filmy s
Thierrym Garnelem. Projevila však literární talent jako autorka kritikou oceňovaných
románů a novel Les traces (2004, Stopy), Une seconde de plus (2006, Vteřina navíc), Les
mille-vies (2008, Tisíc životů), Samba pour la France (2011, Samba pro Francii) a Voir du
pays (2013, Pohleďte na svět). Ve druhé polovině 90. let vytvořila filmařský tandem se
starší sestrou Muriel Coulinovou (nar. 196?). – Filmografie: (spol. sc. a spol. režie, není-li
uvedeno jinak) kr. filmy Il faut imaginer Sisyphe heureux (1997, Je třeba si představit
šťastného Sisyfa; Cena za nejlepší dramatický snímek na MFF v Los Angeles), Souffle (2000,
Dech; Cena kritiků v sekci Týden kritiků na MFF v Cannes), Germain (2002), Sens dessus
dessous: Roue libre (2002, Vzhůru nohama: Volnoběžka) a Seydou (2009), celovečerní
hraný debut 17 dívek (2011, 17 filles), inspirovaný skutečnou událostí, o skupince
středoškolaček, které se rozhodnou hromadně otěhotnět.
-fik-

287

SEX TAPE
barevný, komedie, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital 5.1 (Datasat/SDDS), dlouhý – 95
min.
Původní název: Sex Tape. Země původu: USA. Výrobce: Escape Artists. Pro Columbia
Pictures. Ve spolupráci s MRC / LStar Capital. Rok výroby: 2014. Premiéra: 21.8.2014.
Monopol: Falcon (do 20.8.2016). Mluveno: anglicky (české titulky). – Tohle video neměl
nikdo vidět.
AUTOŘI: Námět: Kate Angeloová. Scénář: Kate Angeloová, Jason Segel, Nicholas Stoller.
Režie: Jake Kasdan. Kamera: Tim Suhrstedt. Hudba: Michael Andrews. Hudební supervize:
Manish Raval, Tom Wolfe. Různé skladby a písně. Výprava: Jefferson Sage. Kostýmy: Debra
McGuireová. Střih: Tara Timponeová, Steve Edwards. Zvuk: (design) Yann Delpuech; John
Pritchett. Vizuální efekty: (supervize) Sean Devereaux; Zero VFX, Colorworks. Zvláštní
efekty: (koordinátor) Judson Bell. Koordinátoři kaskadérů: Jeffrey Lee Gibson, Brian Smyj.
Výkonní producenti: David Householter, Jason Segel, Jake Kasdan, David Bloomfield, Ben
Waisbren. Producenti: Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch. Koproducent: Melvin Mar.
České titulky: Kateřina Hámová (Filmprint Digital).
HERCI: Cameron Diazová (Annie), Jason Segel (Jay), Rob Corddry (Robby), Ellie Kemperová
(Tess), Rob Lowe (Hank), Nat Faxon (Max), Nancy Lenehanová (Linda), Giselle Eisenbergová
(Nell), Harrison Holzer (Howard), Sebastian Hedges Thomas (Clive), Timothy Brennen (Walt),
Krisztina Koltaiová (Marta).
Po vulgární komedii Zkažená úča (2011, Bad Teacher), v níž Cameron Diazová hrála
vdavekchtivou a všeho schopnou pedagožku a Jason Segel outsiderského tělocvikáře, natočil
režisér Jake Kasdan s touto dvojicí komedii Sex Tape o manželském páru, který chce oživit
svůj upadající milostný život. – Annie na svém blogu vzpomíná na úžasný sex s budoucím
manželem Jayem. Milovali se všude. Teď mají dvě děti a jejich sexuální život je v porovnání s
minulostí neuspokojivý. Annie jako úspěšná bloggerka dostane pracovní nabídku od šéfa
hračkářské firmy Piper Brothers Hanka. – Manželé se ve snaze oživit sexuální apetit
rozhodnou natočit porno, při němž předvedou všechny polohy z příručky Radost ze sexu. Jay,
který pracuje jako rozhlasový hudební redaktor, zapomene tříhodinový záznam smazat. Ten
se přes cloud dostane do starých pracovních iPadů, jež se svými playlisty Jay rozdal, a také na
pornografický kanál YouPorn. Manželé se snaží zabránit katastrofě, což s sebou přináší řadu
trapných situací. Nakonec se vloupají do centrálního úložiště dat společnosti YouPorn a
umluví majitele Maxe, aby záznam vymazal. Dozví se od něho, že zdaleka nejsou první; lidé si
sex natáčejí, protože zapomněli, proč vlastně souloží. - Nenápaditý a trapný příběh se od
ostatních podobných komedií liší hlavně tím, že zde se o sexu (byť umírněně) nejen mluví.
-katJAKE KASDAN (vl. jm. Jacob Kasdan, nar. 28.10.1974, Detroit, Michigan) je synem známého
filmového režiséra Lawrence Kasdana. Už na střední škole režíroval vlastní divadelní texty
a praktické zkušenosti čerpal při natáčení filmů svého otce, v nichž také vytvářel drobné
role. Nedokončil dvě vysoké školy (massachusettská Hampshire College a Kalifornská
univerzita v Santa Cruz) a raději se věnoval psaní. Jako režisér debutoval detektivkou Efekt
nula, ale po jejím diváckém nezdaru přešel do televize. Díky příteli Juddu Apatowovi
režíroval pilotní díl a další čtyři epizody sitcomu Freaks and Geeks (1999-2000, Machři a
šprti; + spol. prod. – TV) a podílel se na režii dalších komediálních seriálů Grosse Pointe,
Undeclared (Kolej, základ života – TV) a Cracking Up (Smíchy bez sebe). Se střídavými
úspěchy se věnoval veselohernímu žánru v televizi i ve filmu. Za titulní píseň ze snímku
Neuvěřitelný život rockera Coxe byl nominován na Zlatý glóbus i na Cenu Grammy a za
režii pilotního dílu populárního sitcomu New Girl (2011-1?, Nová holka; + spol. prod. – TV)
dostal nominaci na Cenu Emmy. Režíroval také epizody seriálů Californication (uveden v
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TV) a Ben and Kate (Ben a Kate; + spol. prod. – TV). Z jeho filmové tvorby měla největší
ohlas veselohra Zkažená úča. Mladší bratr Jon Kasdan se uplatnil jako scenárista, režisér a
herec. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) The Big Chill (1983, Velké rozčarování; r.
Lawrence Kasdan – V), Silverado (1985; r. Lawrence Kasdan – V), Náhodný turista (1988,
The Accidental Tourist; r. Lawrence Kasdan), Shades of Ray (2008, Rayovy odstíny; r. Jaffar
Mahmood; + spol. prod.), Friends with Kids (2012, Svobodní se závazky; r. Jennifer
Westfeldtová; spol. prod. – V); (režie, není-li uvedeno jinak) kriminální případ vydíraného
podnikatele Zero Effect (1997, Efekt nula; + sc., spol. písně, spol. prod., hlas – V) s Billem
Pullmanem a Benem Stillerem jako dvojicí soukromých detektivů, komedie o mladíkovi z
dysfunkční rodiny, jenž se chce stát spisovatelem, Orange County (2002 – V) s Colinem
Hanksem, neprodaný pilot podle jeho prvotiny Zero Effect (TV-2002, Efekt nula; + spol. sc.,
spol. prod.), satira na televizní byznys The TV Set (2006, Televizní hrátky; + sc., spol. prod. –
TV) s Davidem Duchovnym v roli příliš ambiciózního scenáristy, parodie na hudební
životopisy Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007, Neuvěřitelný život rockera Coxe; + spol.
sc., spol. písně, spol. prod. – V) s pozoruhodným výkonem Johna C. Reillyho v titulní úloze,
neprodaný komediální pilot ze světa módy Spring/Fall (TV-2011, Jaro/Podzim), školní
komedie Zkažená úča (2011, Bad Teacher; + spol. prod.) s Cameron Diazovou, veselohra o
manželské dvojici, snažící se získat zpět ztracenou intimní nahrávku, Sex Tape (2014, Sex
Tape; + spol. prod.) s Cameron Diazovou a Jasonem Segelem.
-mim-
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SEX V PAŘÍŽI
barevný, komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 116 min.
Původní název: Sous les jupes des filles. Země původu: Francie. Výrobce: Fidélité Films.
Koprodukce: M6 Films. Ve spolupráci s Wild Bunch / Palatine Étoile 11. S účastí OCS / M6 /
W9. Rok výroby: 2014. Premiéra: 27.11.2014. Monopol: 35MM. Mluveno: francouzsky
(české titulky).
AUTOŘI: Scénář: Audrey Danaová, Murielle Magellanová, Raphaëlle Desplechinová. Režie:
Audrey Danaová. Kamera: Giovanni Fiore Coltellacci. Hudba: Imany. Různé skladby a písně.
Výprava: Bertrand Seitz. Kostýmy: Charlotte Betailloleová. Střih: Julien Leloup, Hervé
Deluze. Zvuk: Nicolas Provost, Emmanuel Croset. Vizuální efekty: (supervize) Joel Pinto.
Zvláštní efekty: (supervize) Julien Poncet de la Grave. Výkonná producentka: Christine de
Jekelová. Producenti: Olivier Delbosc, Marc Missonnier. České titulky: neuvedeny.
HERCI: Isabelle Adjaniová (Lili), Alice Belaïdiová (Adeline), Laëtitia Castaová (Agathe), Audrey
Danaová (Jo), Julie Ferrierová (Fanny), Audrey Fleurotová (Sophie), Marina Handsová (Inès),
Géraldine Nakacheová (Ysis), Vanessa Paradisová (Rose), Alice Taglioniová (Marie), Sylvie
Testudová (Sam), Guillaume Gouix (Ysisin manžel), Alex Lutz (Inèsin manžel), Nicolas
Briançon (Fannyin manžel), Stanley Weber (James Gordon), Pascal Elbé (prokurátor), Marc
Lavoine (gynekolog).
Ženská komedie s chytlavým a poněkud zavádějícím názvem Sex v Paříži je celovečerním
režijním debutem herečky Audrey Danaové, která se podílela i na scénáři a ztvárnila jednu z
jedenácti hlavních ženských rolí. Tématem snímku, sestaveného jako epizodická mozaika,
jsou trable a radosti současných Pařížanek různého věku a různého společenského zařazení,
od vysoce postavené manažerky (Rose) a majitelky módní firmy (Lili) až po neurotickou
řidičku autobusu Fanny (která prožije dobrodružství s údajně homosexuálním
hollywoodským idolem Jamesem Gordonem) nebo Roseinu půvabnou sekretářku Adeline.
Hlavními „problémy“, jimiž se hrdinky trápí, jsou samozřejmě muži. Vdané jsou v manželství
nespokojené (Fanny, Ysis) nebo jsou podváděny (Inès), svobodné zase zoufale nějaké muže
shánějí (Sam, Jo, Sophie, Agathe) a některým by stačila aspoň jedna přítelkyně (Rose). Ke
slovu přijde i lesbický vztah (Ysis, vyčerpaná výchovou čtyř nevychovaných kluků, se
chvilkově zamiluje do krásné chůvy Marie). Většina protagonistek je mezi sebou různě
provázána (pracují spolu, znají se, jsou v příbuzenském či v přátelském poměru). Nakonec se
také všechny sejdou na bujarém večírku. - Film je natočen z ryze ženského úhlu pohledu,
avšak postrádá lehkost francouzských veseloher. Je ovšem zajímavou přehlídkou známých i
méně známých francouzských hereček.
-tbkAUDREY DANAOVÁ (nar. 21.9.1977, Paříž) je dcerou Američanky a bývalého tuniského
novináře. Studovala herectví na Národní konzervatoři v Orléans a na Vysoké škole
dramatického umění v Paříži. Po dvou letech v New Yorku se vrátila do Francie, kde hrála
na různých pařížských scénách (Comédie Bastille, Théâtre Édouard VII, Le Splendid,
Funambule Montmartre) v komediálním repertoáru (např. v hrách Clémenta Michela
Lepenková krabice, Erica Delcourta Řecká sestra či Bernarda Werbera Naši přátelé lidé).
Jako komediální herečka byla též obsazována před kamerou, kde debutovala v epizodě
seriálu Joséphine, ange gardien (TV-2006, Joséphine, anděl strážný). Výrazněji však na sebe
upozornila postavou kadeřnice Huguette, za jejíž ztvárnění v dramatu Nádražní román
získala Cenu Romy Schneiderové a byla nominována na Césara pro ženskou hereckou
naději. Komediálnímu žánru zůstala věrná i ve své celovečerní režijní prvotině Sex v Paříži,
na níž se podílela i scenáristicky a jako herečka. Českou předpremiéru tohoto snímku
uvedla Danaová jako host Festivalu francouzských filmů v Praze 2014. Jejím manželem byl
francouzský režisér Mabrouk El Mechri (nar. 1976). – Filmografie: (herečka, není-li
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uvedeno jinak) Nos amis les Terriens (2006, Naši pozemští přátelé; r. Bernard Werber),
Roman de gare (2006, Laciný román; r. Claude Lelouch), kr. f. Amélie’s Matrix (2006,
Améliin Matrix; r. Clément Tonelli), skeč Cinéma de Boulevard (r. Claude Lelouch) z
kolektivního filmu Chacun son cinéma (2007, Každému jeho film), Ce soir, je dors chez toi
(2007, Dnes večer budu spát u tebe; r. Olivier Baroux), Ah! La libido (2008, Ach, to libido; r.
Michèle Rosierová – TV), kr. filmy Second souffle (2008, Druhý dech; r. Varante Soujian), La
trotteuse (2008, Krátká sukně; sc., režie) a 5 à 7 (2009, Od 5 do 7; sc., režie), Tellement
proches (2009, Tolik blízkých; r. Olivier Nakache, Eric Toledano), Welcome (2008; r.
Philippe Lioret), La différence, c’est que c’est pas pareil (2008, Rozdíl je v tom, že to není
totéž; r. Pascal Laëthier), Nous trois (2009, Jen tři z nás; r. Renaud Bertrand), Torpedo
(2009; r. Matthieu Donck), kr. f. Un truc à faire… (2010, Jak na věc; r. Valérie Knightová),
Ces amours-là (2010, I pro lásku se zabíjí; r. Claude Lelouch – TV), 600 kilos d’or pur (2010,
600 kilo zlata; r. Éric Besnard – V), Le bruit des glaçons (2010, Zvonění ledu; r. Bertrand
Blier – TV), kr. f. Jouer avec le feu (2011, Zahrávat si s ohněm; r. Florian Desmoulins), Le
secret de l’enfant fourmi (2011, Tajemství neposedného dítěte; r. Christine Françoisová),
Les jeux des nuages et de la pluie (2012, Hry oblaků a deště; r. Benjamin de Lajarte), Denis
(2013; r. Lionel Bailliu), La ritournelle (2014, Ritornel; r. Marc Fitoussi), komedie,
zachycující formou epizodické mozaiky trable a radosti jedenácti současných Pařížanek
různého věku a různého společenského postavení, Sex v Paříži (2014, Sous les jupes des
filles; + spol. sc., režie), Boomerang (2015, Bumerang; r. François Favrat).
-fik-
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SEX, DROGY A DANĚ
barevný, životopisný, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 110 min.
Původní název: Spies og Glistrup. Země původu: Dánsko. Výrobce: Alphaville Pictures
Copenhagen. Ve spolupráci s Nordisk Production. S podporou: DR / DFI / Nordisk Film & TV
Fond / Program Media EU. Rok výroby: 2013. Premiéra: 10.7.2014. Monopol: Film Europe.
Mluveno: dánsky (české titulky). – Dva výstředníci změnili zastaralé zvyklosti dánské
společnosti.
AUTOŘI: Scénář: Christoffer Boe, Simon Pasternak. Režie: Christoffer Boe. Kamera: Manuel
Alberto Claro. Hudba: Jonas Struck. Hudební supervize: Nis Bøgvard. Různé skladby a písně.
Výprava: Thomas Greve. Kostýmy: Manon Rasmussenová. Střih: Peter Brandt. Zvuk: Morten
Green. Masky: Trine Cordes Bergová, Morten Jacobsen, Thomas Foldberg. Koordinátor
kaskadérů: Hans Peter Ludvigsen. Výkonný producent: Henrik Zein. Producentky: Tine Grew
Pfeifferová, Caroline Schlüter Bingestamová. České titulky: Helena Rejžková (Linguafilm).
HERCI: Pilou Asbaek (Simon Spies), Nicolas Bro (Mogens Glistrup), Trine Pallesenová (Lene
Glistrupová), Jesper Christensen (soudce Bergsøe), Martin Hestbaek (Robert Koch-Nielsen),
Linda Avanuová (paní Cynthia), Morten Hebsgaard (Holger Dam), Jakob Højlev Jørgensen
(Jurij Moskvitin), Kasper Leisner (Jan Schmidt), Camilla Lehmannová (Inger), Sarah-Sita
Lassenová (Lilian), Marie Tourell Søderbergová (Janni), Ditte Arnthová (Mynthe).
Děj životopisného snímku Christoffera Boea Sex, drogy a daně se odehrává v letech 1965 až
1984 a prostřednictvím četných retrospektiv líčí přátelství a podnikání dvou bývalých
spolužáků Simona Spiese (1921-1984) a Morgena Glistrupa (1926-2008), kteří svým
anarchismem rozvířili stojaté vody dánské společnosti. – Hochštaplerský podnikatel Spies
jako majitel cestovky s levnými zájezdy na Mallorcu Spies Rejser se s pomocí šikovného
právníka Glistrupa zmocní charterové letecké společnosti Flying Enterprises a tím založí své
bohatství. Zatímco se z nudy oddává orgiím a provokacím, Glistrup, žijící ve spořádaném
manželství se ženou Lene a se čtyřmi dětmi, se obětavě stará o jeho podniky. Idealistický
právník vymyslí plán, jak neplatit daně. Kvůli hrozbě vězení ho Simon zradí. Morgen se pokusí
vyhnout odsouzení tím, že založí populistickou Stranu pokroku, s níž se prosadí do
parlamentu, ale vězení se stejně nevyhne. Nakonec skončí jako pravicový politik, známý
svými rasistickými prohlášeními. – Snímek v duchu českého titulu popisuje Simonovy
výstřednosti a zároveň přináší vcelku věrohodný obraz doby, byť s nádechem poněkud
okázalého retra.
–tbkCHRISTOFFER BOE (nar. 1.5.1974, Rungsted Kyst, Dánsko) vystudoval film a media na
Kodaňské univerzitě (1996) a režii na Národní filmové škole v Kodani (2001); absolvoval
filmem Anxiety (Úzkost). Spolurežíroval komediální animovaný seriál Kissmeyer Basic (TV2001; spol. režie Mikael Wulff). Za svůj celovečerní debut Rekonstrukce získal řadu
mezinárodních ocenění (Zlatá kamera za debut na MFF v Cannes, Zlatá plaketa na MFF v
Chicagu, Cena FIPRESCI na MFF v San Sebastiánu). Často spolupracuje s hercem Nicolasem
Broem a je spolumajitelem produkční společnosti Alphaville Pictures Copenhagen. Byl
členem poroty na MFF Fresh Film Fest 2010. – Filmografie: (neúplná; režie, není-li uvedeno
jinak) kr. f. Anxiety (2001, Úzkost), zajímavá meditace na téma neuchopitelnosti lásky
Rekonstrukce (2003, Reconstruction; + spol. sc.), psychologické drama o slavném pianistovi
s amnézií Allegro (2005; + spol. sc.), snímek o herci Nicolasu Broovi, který natáčí kamerou
události kolem sebe, Offscreen (2006; + spol. sc., herec), Kandidaten (2008, Kandidát; r.
Kasper Barfoed; herec), střm. dok. Riskaer – Avantgardekapitalisten (2008, Riskaer –
avantgardní kapitalista; spol. režie Mads Lund), příběh režiséra, který se zaplete do
politické konspirace Alting bliver godt igen (2010, Všechno bude fajn; + sc.), mystický
příběh o proměně zamilovaného manžela Beast (2011, Bestie; + sc.), Vaerelse 304 (2011,
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Pokoj č. 304; r. Birgitte Staermoseová; spol. prod.), životopisný snímek o Simonu Spiesovi a
Mogensu Glistrupovi, kteří rozbouřili v druhé polovině minulého století stojaté vody
dánské společnosti, Sex, drogy a daně (2013, Spies og Glistrup; + spol. sc.), Når dyrene
drømmer (2014, Když zvířata sní; r. Jonas Alexander Arnby; spol. prod.).
-tbk-
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SHUN LI A BÁSNÍK
barevný, psychologický, hořká komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý
– 98 min.
Původní názvy: Io sono Li. Shun Li and the Poet. Země původu: Itálie, Francie. Výrobce:
Jolefilm / Aeternam Films. Ve spolupráci s Rai Cinema. Koprodukce: Arte France Cinéma. S
přispěním Eurimages / Regione del Veneto. S účastí Arte France. Rok výroby: 2011.
Premiéra: 6.2.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: italsky, čínsky. České titulky. – Síla
nevyřčeného v přímém kontrastu s vyřčeným...
AUTOŘI: Námět: Andrea Segre. Scénář: Marco Pettenello, Andrea Segre. Režie: Andrea
Segre. Kamera: Luca Bigazzi. Hudba: François Couturier. Různé skladby a písně. Výprava:
Leonardo Scarpa. Kostýmy: Maria Rita Barberaová. Střih: Sara Zavariseová. Zvuk: Alessandro
Zanon. Producenti: Francesco Bonsembiante, Francesca Federová; Nicola Rosada. České
titulky: Sub-ti Ltd. London.
HERCI: Zhao Tao (Shun Li), Rade Sherbedgia (Bepi), Marco Paolini (Coppe), Roberto Citran
(právník), Giuseppe Battiston (Devis), Giordano Bacci (Baffo), Spartaco Mainardi (Maicol),
Zhong Cheng (Zang), Wang Yuan (Lian), Amleto Voltolina (Bode), Andrea Pennacchi (Sandro).
CENY: MFF v Londýně 2011: Cena Satyajita Raye (A. Segre). Donatellův David: nejlepší
herečka (Zhao Tao); (nominace) nejlepší producent (Francesco Bosembiante), nejlepší nový
režisér (Andrea Segre), nejlepší herec ve vedlejší roli (Giuseppe Battiston). - Evropské
filmové ceny 2012: (nominace) nejlepší hudba (François Couturier).
Poetický snímek Shun li a Básník natočil známý italský dokumentarista Andrea Segre jako
svůj hraný debut. - Číňanka Shun Li pracuje v Římě v textilní dílně. Nemůže zasáhnout do
svého osudu, jen čeká na zprávy: oni ji sem dovezli z vlasti, obstarali pro ni pracovní vízum a
zaměstnávají ji. Jednoho dne prý šéf pošle do Číny pro jejího synka. Shun Li musí odjet do
městečka Chioggii, kde pracuje v kavárničce na nábřeží. Sblíží se se starým ovdovělým Bepim,
přezdívaným Básník. Cudné přátelství nesourodé dvojice vadí čínské komunitě, jíž se mladá
žena musí podřídit, ale i místním „vlastencům“. – Civilně pojaté vyprávění s důrazem na
realismus (včetně využití herců a neherců) bez zbytečných dialogů nenásilně konfrontuje
italský temperament s čínskou mentalitou.
-katANDREA SEGRE (nar. 6.9.1976, Dolo, Benátsko) vystudoval obor sociologie médií na
univerzitě v Boloni a na této univerzitě též přednáší. Specializuje se na výzkum etnografie
prostřednictvím video produkce a dokumentaristiky a vede kurzy, zaměřené na teorii a
praxi sociální komunikace. V druhé polovině 90. let začal natáčet dokumentární snímky, v
nichž uplatňuje svůj akademický a badatelský zájem na poli etnografie, sociologie,
komunikace a nových médií (problémy různých menšin, emigrace a imigrace, soužití etnik
apod.). V roce 2011 debutoval jako režisér v dlouhé hrané tvorbě romantickým dramatem
Shun Li a Básník. – Filmografie (dokumentární filmy, scénář či podíl na něm a režie, není-li
uvedeno jinak): Lo sterminio dei popoli zingari (1998, Vyhlazování romského lidu), Berlino
’89-’99: Il Muro nella testa (1999, Berlín 89-99: Zeď v hlavě), Ka Drita? (2000), A metà:
storie tra Italia e Albania (2001, Napůl: příběhy mezi Itálií a Albánií), Dalle tre alle tre: Il
Nord-Est e il Mare (2002, Od tří do tří: Severovýchod a moře), Marghera Canale Nord
(2003, Marghera, severní kanál), Dio era un musicista (2004, Bůh byl hudebník), 1 kg di
internet (2005, 1 kg internetu), Kerchaou... (2006), A sud di Lampedusa (2006, Na jih od
Lampedusy), PIP49 (2006), účast na kolektivním dokumentu Checosamanca (2006, Co
chybí; spol. režie), La Mal’ombra (2007), Come un uomo sulla terra (2008, Jako člověk na
zemi), Magari le cose cambiano (2009, Snad se věci změní), Il sangue verde (2010, Zelená
krev), celovečerní hraný debut o setkání mladé čínské dělnice a stárnoucího italského
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rybáře, jejichž vztah naráží na neporozumění lidí z jejich okolí Shun Li a Básník (2011, Io
sono Li), Mare chiuso (2012, Uzavřené moře; spol. r. Stefano Liberti; + spol. kam., prod.),
Indebito (2013, Nepatřičný), sociální drama o černošském chlapci, který emigruje z Afriky
do severní Itálie a zamiluje se do zdejší dívky, La prima neve (2013, První sníh).
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SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL
barevný/černobílý, komiksový, akční, černá komedie, 15 přístupnost, 1:1,85, 2-D, 3-D, Dolby
Digital, dlouhý – 103 min.
Původní názvy: Sin City: A Dame to Kill For. Frank Miller’s Sin City: A Dame to Kill For. Země
původu: USA. Výrobce: Troublemaker Studios / AR Films. Pro Dimension Films. Ve spolupráci
s Aldamisa Entertainment. Rok výroby: 2014. Premiéra: 4.9.2014. Monopol: A-Company
Czech. Mluveno: anglicky (české titulky). – Z psanců se stanou hrdinové.
AUTOŘI: Námět: Frank Miller – komiks Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil (1993, česky
naposled nakladatelství Comics Centrum, Praha 2014). Scénář: Frank Miller. Režie: Robert
Rodriguez, Frank Miller. Kamera: Robert Rodriguez. Hudba: Robert Rodriguez, Carl Thiel.
Různé skladby a písně. Výprava: Steve Joyner, Caylah Eddlebluteová. Kostýmy: Nina
Proctorová. Střih: Robert Rodriguez. Zvuk: (design) Clark Crawford, Angelo Palazzo; Ethan
Andrus. Zvláštní maskérské efekty: Greg Nicotero, Howard Berger; KNB EFX Group. Vizuální
efekty: (supervize) Stefen Fangmeier; Prime Focus. Zvláštní efekty: (koordinátor) John
McLeod. Vedení animace: Kyle Jefferson. Koordinátor kaskadérů: Jeff Dashnaw. Výkonní
producenti: Frank Miller, Harvey Weinstein, Bob Weinstein, Zanne Devineová, Adam Fields,
Elizabeth Avellanová, Marci Madisonová, Tim Smith, Alastair Burlingham, Oleg Boyko, Kia
Jam, Kipp Nelson, Theodore O’Neal, Allyn Stewart, Samuel Hadida, Victor Hadida, Marina
Bespalovová, Boris Teterev, John Paul DeJoria, Jere Hausfater. Producenti: Robert Rodriguez,
Aaron Kaufman, Stephen L’Heureux, Sergei Bespalov, Alexander Rodnyansky, Mark Manuel.
Koproducent: Tom Proper. České titulky: Václav Dort (utd. by content).
HERCI: Mickey Rourke (Marv), Jessica Albaová (Nancy), Josh Brolin (Dwight), Joseph GordonLevitt (Johnny), Rosario Dawsonová (Gail), Bruce Willis (John Hartigan), Eva Greenová (Ava),
Powers Boothe (senátor Roark), Dennis Haysbert (Manute), Ray Liotta (Joey), Jaime Kingová
(Goldie/Wendy), Christopher Lloyd (Kroenig), Jamie Chungová (Miho), Jeremy Piven (Bob),
Christopher Meloni (Mort), Juno Templeová (Sally), Julia Garnerová (Marcia), Lady Gaga
(Bertha), Marton Csokas (Damien Lord), Stacy Keach (Wallenquist); (neuveden) Robert
Rodriguez (Samův přítel).
Robert Rodriguez a Frank Miller po devíti letech od vzniku filmu Sin City – město hříchu
(2005, Sin City) natočili další díl (pokračování a zároveň prequel) slavného Millerova komiksu
Sin City tentokrát i ve 3-D a s názvem Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil. Stejně jako v
jedničce vychází revoluční výtvarná koncepce z černobílé předlohy, „oživené“ místy
výraznými barevnými akcenty. V neonoirovém snímku, odehrávajícím se v Basin City
(přezdívaném Sin City, tedy Město hříchu) se proplétají čtyři příběhy spojené s děním ve strip
baru U Kadie. Prolog vznikl podle povídky Just Another Saturday Night (1997, Prostě další
sobotní noc), v níž nostalgický zabiják Marv netuší, proč se ocitl za městem u hromady
mrtvol. V příběhu podle druhého dílu Sin City, Ženská, pro kterou bych vraždil, se soukromý
detektiv Dwight (Clivea Owena vystřídal Josh Brolin) stane obětí kruté hry své osudové lásky
Avy a nebýt gangu drsných holek ze Starého Města, vedeného jeho někdejší milenkou Gail,
zemřel by. Přímo pro film napsal Miller epizody The Long Bad Night (Dlouhá zlá noc) o hráči
pokeru Johnnym, který výhru v kartách nad zlovolným senátorem Roarkem zaplatí životem, a
Nancy’s Last Dance (Nancyin poslední tanec), kde striptérka Nancy, jíž se zjevuje její mrtvý
milý z prvního dílu John Hartigan, s Marvovou pomocí zabije Roarka. - Vizuálně náročná
podívaná je plná divokých akcí, brutálního násilí a vyzývavé erotiky, ztělesněné zejména Evou
Greenovou jako Dwightovou femme fatale Avou. První díl, nominovaný u nás v roce 2006 na
Českého lva za nejlepší zahraniční film, překvapil originálním pojetím, jež však ve druhém,
hodně upovídaném, místy až zdlouhavém a do sebe zahleděném snímku, ztratilo punc
novosti.
-kat-
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ROBERT RODRIGUEZ (vl. jm. Robert Anthony Rodriguez, nar. 20.6.1968, San Antonio,
Texas) pochází z deseti dětí hispánské katolické rodiny. Už od mládí natáčel krátké
amatérské snímky na video i na 8mm formát. Zajímal se také o komiksy; jeho seriál Los
Hooligans byl po tři roky uveřejňován v univerzitním deníku The Daily Texan. Rodriguezova
amatérská filmová tvorba, realizovaná s minimálními finančními prostředky, s vypůjčenou
technikou a s vydatnou pomocí sourozenců za i před kamerou, mu pomohla k přijetí na
filmovou fakultu Texaské univerzity v Austinu. Jeden z jeho školních snímků Bedhead
(1991) byl oceněn na řadě studentských festivalů a vysílán v celostátní televizní síti PBS. S
nákladem 7000 dolarů, jež zčásti získal jako dobrovolník při testování nových léků,
realizoval celovečerní prvotinu El Mariachi (Cena ISA za první film, nominace na Cenu ISA
za režii, Ceny diváků na festivalech Sundance a v Deauville). Snímek upoutal pozornost
společnosti Columbia, která ho uvedla do komerční distribuce a uzavřela s mladým
režisérem smlouvu. Rodriguez se prosadil jako filmař tarantinovského ražení s výrazným
smyslem pro černý humor a postmoderní prolínání žánrů. Největšího diváckého úspěchu
dosáhl rodinným snímkem Spy Kids: Špióni v akci, po němž následovala tři pokračování.
Jako herec se mj. objevil v TV seriálech Nash Bridges (Detektiv Nash Bridges – TV) a
Deadline (Uzávěrka). Založil v Austinu vlastní výrobní společnost Los Hooligans
Productions (1991), kterou po deseti letech přejmenoval na Troublemaker Studios. Je
velkým příznivcem digitálního natáčení i postprodukčního zpracování a u svých děl dokáže
suplovat většinu filmového štábu. Napsal autobiografickou knihu Rebel Without a Crew
(1995, Rebel bez štábu) a své rady budoucím tvůrcům, jak natáčet s minimálními
prostředky, udílí také prostřednictvím série krátkých filmů (tzv. 10-Minute Film School). V
roce 2013 spustil pro hispánské diváky kabelový televizní kanál El Rey, pro nějž vytvořil
seriál podle jednoho ze svých snímků From Dusk Till Dawn (2014, Od soumraku do úsvitu;
+ spol. sc., spol. režie, spol. prod.) a byl výkonným producentem akčního seriálu ze zákulisí
fotbalového klubu Matador (2014-1?; + spol. sc., spol. režie). Jeho manželkou byla
producentka Elizabeth Avellanová (1990-2008), se kterou má pět dětí a která
spolupracovala na většině jeho filmů. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh
potulného zpěváka a kytaristy, který je po příchodu do malého městečka omylem
považován za nebezpečného zločince, El Mariachi (1992, El Mariachi; + sc., kam., střih,
spol. zvuk, spol. zvl. efekty, spol. prod. – V) s Carlosem Gallardem, příběh začínajícího
hudebníka, který se dostane do potíží se šéfem místního gangu, Roadracers (TV-1994,
Rychlá kola; + spol. sc., spol. píseň, střih – TV) s Davidem Arquettem a Salmou Hayekovou,
remake prvotiny o potulném muzikantovi pod titulem Desperado (1995, Desperado; + sc.,
střih, spol. prod.) s Antoniem Banderasem a Salmou Hayekovou, epizoda Zlobivé děti (The
Misbehavers; + sc., střih) z filmu Čtyři pokoje (1995, Four Rooms), akční horor Od
soumraku do úsvitu (1995, From Dusk Till Dawn; + střih, spol. zvuk, spol. prod., herec) s
Georgem Clooneyem a Quentinem Tarantinem, sci-fi horor The Faculty (1998, Fakulta; +
střih, spol. zvuk – V), akční komedie Spy Kids: Špióni v akci (2001, Spy Kids; + sc., spol.
hudba, spol. písně, střih, spol. zvuk, spol. zvl. efekty, spol. prod.) a její dvě pokračování
Ostrov ztracených snů – Spy Kids 2 (2002, Spy Kids 2: Island of Lost Dreams; + sc., kam.,
spol. hudba, spol. písně, výprava, střih, spol. zvuk, spol. zvl. efekty, spol. prod.) a Spy Kids
3D: Game Over (2003, Spy Kids 3-D: Game Over; + sc., kam., hudba, spol. písně, výprava,
střih, spol. zvl. efekty, spol. prod.), všechny s Antoniem Banderasem, drama, uzavírající
volnou trilogii o mariachim, Kdysi dávno v Mexiku (2003, Once Upon a Time in Mexico; +
nám., sc., kam., hudba, spol. píseň, výprava, střih, spol. zvuk, spol. zvl. efekty, spol. prod.) s
Antoniem Banderasem a Johnnym Deppem, adaptace kultovního komiksu Franka Millera
Sin City – město hříchu (2005, Sin City; spol. režie Frank Miller; + kam., spol. hudba, střih,
spol. zvuk, zvl. efekty, herec) s Brucem Willisem a Mickeyem Rourkem, dětský akční
snímek The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D (2005, Dobrodružství Žraločáka a
Lávovky; + spol. sc., kam., spol. hudba, spol. písně, střih, spol. zvuk, spol. zvl. efekty, hlas –
V), akční horor Planeta Teror (2007, Planet Terror; + sc., kam., hudba, spol. písně, spol.
střih, spol. zvuk, zvl. efekty, spol. prod., herec), drama narkomanky, natočené v Portoriku,
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Adicto a la salsa (TV-2009, Návyk na salsu; + spol. prod.), fantastický rodinný snímek Shorts
(2009, Prckové; + sc., kam., spol. hudba, píseň, spol. střih, spol. zvuk, spol. prod. – V), akční
drama Machete (2010, Machete; spol. režie Ethan Maniquis; + spol. sc., spol. hudba, spol.
střih, spol. zvuk, zvl. efekty, spol. prod.) s Dannym Trejem v titulní úloze, kr. f. pro firmu
Nike, nazvaný The Black Mamba (2011, Černá mamba; + herec) s Kobem Bryantem a
Brucem Willisem, volné pokračování akční série Spy Kids 4: Stroj času (2011, Spy Kids: All
the Time in the World in 4D; + sc., spol. kam., spol. hudba, spol. zvuk, zvl. efekty, spol.
prod.), kr. f. Two Scoops (2013, Dva kopečky; + spol. sc., kam., spol. hudba, střih, spol.
prod.), natočený ve spolupráci s diváky pod záštitou firmy BlackBerry, pokračování akčního
snímku Machete Kills (2013, Machete Kills; + spol. nám., kam., spol. hudba, spol. střih,
spol. prod.), sequel Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil (2014, Sin City: A Dame to Kill
For; spol. režie Frank Miller; + kam., hudba, střih, spol. prod., herec); (podíl na produkci či
výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Mimic (1997, Mimic; r. Guillermo Del Toro; spol.
II. režie), From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money (1998, Od soumraku do úsvitu 2:
Krvavé peníze; r. Scott Spiegel – V), From Dusk Till Dawn 3: The Hangman’s Daughter
(1999, Od soumraku do úsvitu 3: Dcera oběšence; r. P.J. Pesce; + spol. nám. – V), Kill Bill 2
(2004, Kill Bill Volume 2; r. Quentin Tarantino; spol. hudba), Curandero (2005; r. Eduardo
Andrés Rodriguez González; + spol. sc.), Jednotka příliš rychlého nasazení (2007, Hot Fuzz;
r. Edgar Wright; spol. písně), Auto zabiják (2007, Death Proof; r. Quentin Tarantino; + spol.
písně, herec), Predátoři (2010, Predators; r. Nimród Antal; + spol. zvuk, spol. zvl. efekty);
(herec) Famous (2000, Slavná; r. Griffin Dunne), Bullfighter (2000, Toreador; r. Rune
Bendixen), Nice Guys (2006, Hodní kluci; r. Joe Eckhardt), Amelia’s 25th (2012; r. Martin
Yemazian). -mim-
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SLOVENSKO 2.0
barevný, epizodový, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2-D, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 112
min.
Původní název: Slovensko 2.0. Země původu: SR. Výrobce: MPhilms / Rozhlas a Televízia
Slovenska / Filmpark. S podporou: Audiovizuálny fond SR / MK SR. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 18.9.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: slovensky, rusky, maďarsky, anglicky
(slovenské titulky). – Dvacet roků existence Slovenska očima deseti slovenských filmových
tvůrců.
AUTOŘI: Hudba: různé skladby a písně. Titulní píseň: Peko, Roland Kánik, (text) Bene, Lyrik,
(interpret) Modré hory: Nepokoj. Zvuk: (mix) Tobiáš Potočný, Dušan Kozák, Bohumil
Martinák. Zvláštní efekty: Peter Košťál. Producenti: Zora Jaurová, Mátyás Prikler.
Koproducenti: Ivana Kurincová, Peter Neveďal, Marek Mackovič, Petr Maroš.
Záměrem producentů ambiciózního projektu Slovensko 2.0 bylo zrekapitulovat pohledem
deseti filmařů situaci po dvaceti letech existence samostatné Slovenské republiky (v úvodním
titulku se objeví encyklopedické heslo o SR). Počítalo se s tím, že každý z nich dostane deset
minut a maximální svobodu pro ztvárnění tématu. Sešli se tak tvůrci různých generací i
různého zaměření. Tomu odpovídá i široký záběr: od krajně stylizované trikové a
pantomimické epizody, přes hrané minipovídky až k paradokumentárním či dokumentárním
výpovědím. Důsledkem je nevyrovnanost segmentů a celková rozpačitost z výsledného tvaru,
v němž převládá spíše skeptický až depresivní pohled. Původní cíl projektu představit unikátní
uměleckou reflexi moderních dějin mladého státu a zároveň reflexi slovenské kinematografie
tak byl naplněn jen zčásti. - Na Slovensku měl snímek „vyčerpávající“ distribuci: během týdne
byl masivně nasazen v (převážně jednosálových) kinech, následně odvysílán v hlavním čase ve
slovenské státní televizi a na předplaceném kanálu Piano a vzápětí vydán na DVD s
bonusovým bookletem rozhovorů s tvůrci a s představením projektu.
ONDREJ RUDAVSKÝ: PRAVIDLÁ HRY
AUTOŘI: Scénář: Ondrej Rudavský, Juraj Raýman. Režie: Ondrej Rudavský. Výtvarné návrhy,
animace: Ondrej Rudavský. Hudba: Slavomír Slovic, Pavol Hubinák. Střih: Ondrej Rudavský.
Zvuk: Pavol Hubinák. Produkce: Katarína Krnáčová.
Experimentální pokus o zachycení moderních dějin Slovenska prostřednictvím trikových
záběrů a pantomimy figur zcela zahalených v trikotech s jedním velký okem v „obličeji“ je
metaforou člověka v soukolí historie. Ve zkratce jsou naznačeny situace z totality, změna
režimu, vznik samostatného státu i fakt, že u moci se stále drží staré struktury, proti nimž je
jedinec bezmocný, takže musí stále znovu a znovu bojovat. Snímek je hodně postaven i na
zvukové stopě a používá též četné archivní záběry.
MARTIN ŠULÍK: POHREB PREZIDENTA
AUTOŘI: Scénář: Marek Leščák, Martin Šulík. Režie: Martin Šulík. Pomocná režie: Ingrid
Hodálová. Kamera: Martin Štrba. Hudba: různé skladby a písně. Výprava: František Lipták.
Kostýmy: František Lipták. Střih: Marek Šulík. Zvuk: Dušan Kozák. Masky: Anna Hroššová.
Produkce: Simona Hrušovská. – ÚČINKUJÍ: Emil Kosír, Viera Pavlíková, Milan Vojtela, Jana
Segešová, Ondrej Hraška, Mária Strompachová.
Starý manželský pár sleduje v televizi pohřeb Václava Havla. Žena tvrdí, že za Husáka bylo
lépe, muž jí oponuje. Čekají na sanitku: manžel musí na převaz po operaci. Stará paní vůz
marně urguje. Nakonec se dostanou do nemocnice v nákladním taxi (muž je na kolečkovém
křesle). Čekárna ambulance je plná lidí. Také sestřičky na sesterně sledují pohřeb. Náhle se
obraz rozsvítí bílým světlem, do nějž všichni odejdou...
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VIERA ČÁKANYOVÁ: RUPICAPRA
AUTOŘI: Scénář: Viera Čákanyová. Režie: Viera Čákanyová. Kamera: Šimon Dvořáček.
Hudba: různé skladby a písně. Střih: Alexandra Gojdičová. Zvuk: Tobiáš Potočný. Produkce:
Katarína Krnáčová. – ÚČINKUJÍ: Mike Gogulski, Katarína Václaviková, Milana Jutková, Mária
Perelisová, Edgar Laburda.
V roce 2008 vysvětluje v americké televizi Mike Gogulski, proč se vzdal amerického občanství
a stal se Slovákem. – Současnost. Mike stále popíjí vodku a je nespokojený. Opakuje slovo
rupicapra tedy kamzík. Chodí po ulici v ruské beranici. Najde psíka a chce s ním odjet do
Tater, aby tam mohl vidět kamzíka. Řidič ho se psem nepustí do autobusu. Muž nechá zvíře v
parku a odjede. V autobuse se zlobí na dvě pasažerky, které vedou rasistické řeči na zdejší
Číňany. – Mike se brodí hlubokým sněhem. Marně volá na kamzíka. Žádného nevidí. Zůstane
sám v pustině. – V obraze se objeví majestátní kamzík (rupicapra)...
ZUZANA LIOVÁ: BEZ VÔNE
AUTOŘI: Scénář: Zuzana Liová. Režie: Zuzana Liová. Pomocná režie: Petr Samec. Kamera:
Jan Baset Střítežský. Hudba: Miroslav Tóth. Různé skladby a písně. Výprava: Viera Dandová.
Kostýmy: Katarína Hollá. Střih: Alexandra Gojdičová. Zvuk: Tobiáš Potočný. Masky: Katarína
Horská. Produkce: Oli J. Hromkovičová. – ÚČINKUJÍ: Ingrid Ištóková, Anna Warchalová, Beáta
Mészárošová, Attila Mokos, Zuzana Moravcová, Roman Poláčik, Michal Soltész, Marita
Huťťová, Iveta Kožková, Beáta Švarová, Laura Kovalová, Ivan Sandecký, Adrián Košťál.
Žena pracuje u pásu v mlékárně. Po skončení směny se její kolegyně v šatně baví o
propouštění. Všechny přišly o práci a každá na rozloučenou dostane krabici s továrními
výrobky. Hrdinka neodjede s ostatními autobusem. Sejde k řece a vstoupí do ní. Pak si to
rozmyslí. Koupí dárkový koš a jde s ním a s krabicí do restaurace. Sebere odvahu a začne
zpívat karaoke. Nikdo z hostů si jí nevšímá. Přijde sem její dcera s přítelem. Stydí se za ni.
Matka jim mlčky dá koš i krabici a sama odejde.
MIŠO SUCHÝ: NÁVRATY/RETURNS
AUTOŘI: Scénář: Mišo Suchý. Režie: Mišo Suchý. Kamera: Mišo Suchý. Hudba: Martin Burlas.
Střih: Marek Šulík. Zvuk: Dušan Kozák. Produkce: Oli J. Hromkovičová, Mišo Suchý. –
ÚČINKUJÍ: Michal Suchý, Anna Suchá, Mišo Suchý, Myko Suchý, Marko Suchý.
Dokumentarista Mišo Suchý mluví o sobě a své rodině. Kdysi emigroval do Spojených států a
po listopadu 1989 se občas vrací na Slovensko za rodiči. Sleduje, jak se staří stále více
vzájemně odcizují. Chce, aby jeho synové získali ke Slovensku nějaký vztah, ale uvědomuje si,
že on sám už se cítí doma v Americe. Neustále natáčí své blízké malou videokamerou, což se
neobejde bez dotčených komentářů. Podle něj je těžší se vracet, než bylo odejít.
JURAJ HERZ: ČESTNÝ OBČAN
AUTOŘI: Scénář: Juraj Herz, Juraj Raýman. Režie: Juraj Herz. Pomocná režie: Juraj Baláž.
Kamera: Dodo Šimončič. Hudba: různé skladby a písně. Výprava: Erika Gadus. Kostýmy:
Erika Gadus. Střih: Jan Svoboda. Zvuk: Dušan Kozák. Masky: Vladimír Wittgruber. Zvláštní
efekty: Dušan Jarošík. Produkce: Katarína Krnáčová. – ÚČINKUJÍ: Juraj Herz, Rudolf Herz,
Ladislav Herz, Mikuláš Macala, Éva Bandor, Slavomíra Fulínová, Ján Kožuch, Albín Medúz,
Jozef Tkáč, Peter Plačko, Igor Šajtlava, Juraj Raýman.
Známý režisér si v drobné kauserii dělá legraci sám ze sebe i ze svého okolí. Přijíždí do
Kežmarku, aby převzal čestné občanství města. Čekají na něho dva bratři a primátor se svou
suitou. Herz se zatoulá do expozice, kde jsou věci z otcovy lékárny. Otec se mu tam zjeví, a
než zmizí ve skříni, dá mu prášky. – Při oslavných řečech Herz konstatuje, že rozhodně nebyl
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řádný žák, student a mladík a že v dospívání prováděl řadu rošťáren. Účastníci oslavy se
náhle promění ve středověký tribunál v čele s primátorem jako soudcem. Ten předá Herze
katovi. Než stačí režisér zavolat „stop“, je mu useknuta hlava. – Bratři ráno budí sourozence,
který má kocovinu. Herz v kapse najde otcovy prášky.
MIRO JELOK: PSSST!
AUTOŘI: Scénář: Miro Jelok. Režie: Miro Jelok. Pomocná režie: Ľubica Sopková. Kamera:
Juraj Mravec. Hudba: Miroslav Tóth. Střih: Peter Morávek. Zvuk: Jakub Cvach. Grafika
titulků: Michaela Mihalyiová. Produkce: Simona Hrušovská. – ÚČINKUJÍ: Tomáš Krčméry,
Katarína Trešťanská, Lýdia Harachová, Ružena Mužíková, Ingrid Vajdová, Miro Jelok.
Dokumentarista natáčí pouť podivínského „neznormalizovaného“ občana Tomáše K. různými
prostředími a zaznamenává jeho „filozofické“ úvahy. Muž se nakonec ocitne v domě, kde
probíhá exekuce. Vykonavatelé vynesou do náklaďáku i gauč s korpulentní nahou ženou. Ta
při odjezdu vypadne z auta a leží na Tomášovi K. Ze stěny v prázdném pokoji spadne obraz
prezidenta Ivana Gašparoviče. Na jeho rubu je jeho „předchůdce“ Gustáv Husák.
PETER KRYŠTÚFEK: JEDINÁ ZNÁMA FOTOGRAFIA BOHA
AUTOŘI: Scénář: Peter Krištúfek. Režie: Peter Krištúfek. Pomocná režie: Soňa Zemanová.
Kamera: Martin Štrba. Hudba: Peter Krištúfek. Výprava: Pavol Andraško. Kostýmy: Katarína
Štrbová Bieliková. Střih: Maroš Šlapeta. Zvuk: Dušan Kozák. Masky: Zuzana Wittgruberová.
Produkce: Simona Hrušovská. - ÚČINKUJÍ: Milan Lasica, Emília Vášáryová, Róbert Jakab,
Zuzana Šebová, Simon Fico, Juliána Oľhová, Andrej Sisák, Adam Zelman, Dušan Kozák.
Staří herec a herečka se cestou na natáčení baví o tom, že dostali první filmové role až teď,
protože za bývalého režimu nemohli natáčet. Na place je rychle nutí do práce. Ve vyhořelé
kulise domu představují pár, který si tu uspořádal slavnostní oběd pro dva. Natáčení se z
různých důvodů přerušuje, nakonec zdárně dospěje ke konci. Zatímco štáb balí, herec vidí v
bulváru článek s nadpisem Jediná známá fotografie Boha...
IVETA GRÓFOVÁ: DISCOBOJ
AUTOŘI: Scénář: Iveta Grófová. Režie: Iveta Grófová. Režie hraných scén: Petr Holoubek.
Kamera: Viera Bačíková. II. kamera: Denisa Buranová. Hudba: Matej Hlaváč, Ondřej
Konvička. Různé skladby a písně. Střih: František Krähenbiel. Zvuk: Matej Hlaváč. Masky:
Vladimír Wittgruber. Zvláštní efekty: Petr Holoubek. Produkce: Albert Malinovský. –
ÚČINKUJÍ: František Argaláš, Petr Holoubek, Martin Hlubuček, Karel Budík, Bohumil Stránsky,
Daniel Tobolík, Jaromír Stanko, Michal Veselský.
Starý diskžokej Fero vypráví o své kariéře, poznamenané ustavičným vydíráním ze strany
mafie. Momentálně provozuje diskotéku v Aši, ale i tady čelí vymahačům, kteří ho neváhají i
mučit. Vše je stylizováno jako přiznané natáčení dokumentu s hranými akcemi, v nichž jsou
protagonisty skutečné postavy. – Režisérka využila znalosti prostředí ze svého úspěšného
filmu Až do města Aš (2012).
PETER KEREKES: DRUHÝ POKUS
AUTOŘI: Scénář: Peter Kerekes. Režie: Peter Kerekes. Kamera: Noro Hudec. II. kamera:
Tomáš Stanek. Hudba: různé skladby a písně. Střih: Alexandra Gojdičová. Zvuk: Dušan Kozák.
Produkce: Martina Agricolová. – ÚČINKUJÍ: Peter Kerekes, Edita Chrenková, Robert Kaliňák,
Erkki Ruomioja, Karri Lehtonen, Tatu Mustonen, Timo Harakka.
Dokumentarista Peter Kerekes navštíví babičku a vypráví jí o svém experimentu. Po vzoru
Vasila Biľaka, který v roce 1968 pozval okupanty, aby u nás zachránili komunismus, se
rozhodl pozvat na Slovensko Finy, aby zachránili demokracii. – Kerekes se ve Finsku marně
301

snaží předat zvací dopis prezidentovi. Setká se v neoficiálním prostředí alespoň s ministrem
zahraničí, který s humorem odmítne jeho návrh. Dokumentarista se pak baví se slovenským
ministrem vnitra Kaliňákem, zda mu za zvací dopis něco hrozí. Podle ministra nikoliv, protože
není žádný oficiální představitel. Babička konstatuje, že Biľak byl šikovnější, protože na rozdíl
od něj uspěl. O týden později dvojice sleduje v televizi reportáž o obsazení Krymu...
-tbkPETER KEREKES [PETER KEREKÉŠ] (nar. 3.4.1973, Košice) studoval v letech 1991-98 katedru
režie na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě, na níž pokračoval doktorandským
studiem; od roku 2003 zde působí jako pedagog. Spolupracuje se slovenskou a českou
televizí, mj. na projektu Spolunaživanie narodov a národností na Slovensku (2003), cyklu o
alternativním vývoji dějin českého národa Čo by keby (2010), cyklu o aktuálních
společenských tématech v rozděleném státě ve sloučené Evropě Colnica alebo
Československo po 20 rokoch (2013, díly Svadba a Rozvod z rozumu), cyklu o životě v
přežitém zřízení Fetiše socialismu (2014) a na mezinárodních projektech Über die Grenze –
Fünf Ansichten von Nachbarn (2004, Přes hranice, díl Helpers) a Pomníky – staronová tvář
Evropy (2005, díl Pomník, ktorý nebol). Hlavními tématy jeho oceňovaných osobitých
autorských snímků, na nichž se podílí i produkčně, jsou historie a různé sféry lidského
života, zpracované v nezvyklých kontextech. - Filmografie (scénář a režie, není-li uvedeno
jinak; ceny výběrově): kr. dokumenty Človek o knihe, kniha o človeku (1994), O troch
dňoch v Jasovskom kláštore (1995) a Balog Jozsef, Príbenník 66 (1996), kr. kombinovaný f.
o komunikaci mezi mužem a ženou Milenci bez šiat (1996, r. Katarína Urbanová; spol. sc.),
střm. vzpomínky obyvatel rusínské obce Ladomírske morytáty a legendy (TV-1998; Cena
slovenské filmové kritiky 1998; MFDAF Lipsko 1999 - Stříbrná holubice ex aequo; Art Film
Trenčianske Teplice 1999 - Stříbrný klíč; Monte Carlo 2000 - Grand Prix U.R.T.I.; Paříž 2000 Cena UNESCO), kr. dokumenty Zuzana od 8.00 do 17.00 a Most Márie Valérie (oba 2000),
hraný f. Fragmenty z malomesta (TV-2000, r. Peter Mikulík; pomocná režie), kr. anim. f.
Pôvod sveta (2002, r. Katarína Kerekesová; sc., prod.), dok. I Am from Nowhere (2002,
Jsem odnikud, r. Georg Mish; spolupráce), stylizovaný dokument o historii košické
plovárny 66 sezón (2003; Febiofest 2003 - Kristián; MFDF Jihlava 2003 - Cena za nejlepší
středoevropský dokument; Cena slovenské filmové kritiky 2004; MFF Etnofilm Čadca 2004
- Velká cena Zlatý turoň; DocAviv Tel Aviv 2004 - Cena za nejlepší dokumentární snímek;
Mediawave Györ 2004 - Grand Prix; MFF Syrakusy 2004 – Cena v kat. Nejlepší evropský
film), kr. f. o rodičovství Malý velký třesk (2008; režie), dokument o vojenských kuchyních
ve válečných konfliktech Jak se vaří dějiny (2009; DOK Lipsko 2009 - Cena FIPRESCI; MFF
Chicago 2009 - Zlatý Hugo; Viennale 2009 - Vídeňská filmová cena; MF Memoriage Reus
Barcelona 2009 - Cena Memoriage za nejlepší produkci; Cena slovenské filmové kritiky
2010 ex aequo; MFF Sofie 2010 - Cena za nejlepší dokument; Dialëktus Budapešť 2010 Zlatý jelen), kr. f. o potlačené demonstraci při prvním výročí okupace Československa Brno
1969 (TV-2009), střm. f. Slovenské kino: Slovenská krčma (2010), dokument Sametoví
teroristé (2013; spol. režie Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík; spol. nám., spol. sc., prod.),
epizoda Druhý pokus z kolektivního projektu k 20. výročí vzniku Slovenské republiky
Slovensko 2.0 (2014; spol. sc., spol. režie, účinkující).
-kk-
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SNADNÝ PRACHY
barevný, kriminální thriller, adaptace, 15 přístupnost, ŠÚ, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 124
min.
Původní název: Snabba cash. Země původu: Švédsko, SRN, Dánsko. Výrobce: Tre Vänner
Produktion. Koprodukce: Film i Väst / Sveriges Television / Nouvago Capital / Intervista
Digital Media / Network Movie Film- und Fernsehproduktion / ZDF Arte / Nordisk Film. Rok
výroby: 2009. Premiéra: (obnovená) 15.5.2014; (původní) 21.4.2011. Monopol: Film Europe.
Mluveno: švédsky, srbsky, španělsky, anglicky (české titulky). – Jediným pravidlem je život
bez pravidel. Filmová adaptace úspěšného švédského bestselleru začíná.
AUTOŘI: Námět: Jens Lapidus – stejnojmenný román (2006, česky Argo, Praha 2011).
Scénář: Maria Karlssonová. Spolupráce: Daniél Espinosa, Fredrik Wikström, Hassan Loo
Sattarvandi. Režie: Daniél Espinosa. Kamera: Aril Wretblad. Hudba: Jon Ekstrand. Hudební
supervize: Måns Glaeser. Různé skladby a písně. Výprava: Roger Rosenberg. Kostýmy:
Denise Östholmová. Střih: Theis Schmidt, Björn Stein. Zvuk: (design) Rasmus Winther; Jon
Ekstrand, Josef Tuulse. Vizuální efekty: Lillan Gahlinová. Zvláštní efekty: (koordinátor) Johan
Harnesk. Koordinátoři kaskadérů: Peter Lundberg, Christian Petersson. Výkonný producent:
Michael Hjorth. Producent: Fredrik Wikström. Koproducenti: Jonas Fors, Jessica Asková,
Lone Korslundová, Gunnar Carlsson, Frank Bonn, Christian Kux, Peter Nadermann. České
titulky: Linguafilm.
HERCI: Joel Kinnaman (Johan JW Westlund), Matias Padin Varela (Jorge), Dragomir Mrsic
(Mrado), Lisa Henniová (Sophie), Mahmut Suvakci (Abdulkarim), Jones Danko (Fahdi), Lea
Stojanovová (Lovisa), Dejan Cukic (Radovan), Miodrag Stojanovic (Nenad), Joel Spira (Nippe),
Christian Hillborg (Světák Carl), Annika Ryberg-Whittemburyová (Paola), Fares Fares
(Mahmud), Hamdija Causevic (Ratko), Saša Petrovic (Stefanovic), Alexander Stocks (Fredrik),
Hugo Ruiz (Sergio), Tone Helly-Hansenová, Dag Malmberg (Sophiini rodiče).
CENY: Zlatý brouk: nejlepší herec (J. Kinnaman), nejlepší kamera (A. Wretblad), nejlepší
počin (Jeannette Klintbergová – casting).
Po úspěchu trilogie Stiega Larssona Milénium ve světě stoupla obliba severských
kriminálních románů, což se samozřejmě rázem odrazilo i v kinematografii. Jedním ze
švédských bestsellerů byla i kniha zkušeného právníka Jense Lapiduse (nar. 1974) Snadný
prachy, která se rovněž dočkala filmového zpracování. Filmaři v čele s režisérem Daniélem
Espinosou (nar. 1977) museli z rozsáhlého textu zredukovat děj a pozměnili i některé
motivace postav. Zachovali ovšem základní osnovu, v níž se prolínají příběhy tří protagonistů.
Ambiciózní student ekonomie z chudých poměrů Johan Westlund (přezdívaný JW) se snaží
udržet si pracně získané místo mezi zlatou mládeží, a zaplete se proto s drogovou mafií.
Protřelý srbský gangster Mrado, který se kvůli dcerce Lovise postavil proti svému bossovi
Radovanovi, se chce zmocnit sám zásilky kokainu pro arabský gang, s nímž spolupracuje JW.
Ten se spřátelí s mladým uprchlým vězněm Jorgem, pocházejícím z Chile. Po závěrečném
zúčtování při krádeži JW postřelí Mrada, aby zachránil Jorgeho, a vzdá se policii. Chilan
unikne. – Po velkém úspěchu filmu ve Švédsku vznikly i další dva snímky podle Lapidusovy
tzv. Stockholmské noir trilogie Snadný prachy II (2012, Snabba cash II; r. Babak Najafi) a
Snadný prachy III: Život deluxe (2013, Snabba cash - Livet deluxe; r. Jens Jonsson), jež
distributor Film Europe uvádí spolu s obnovenou premiérou prvního dílu v českých kinech od
15. května 2014.
DANIÉL ESPINOSA (vl. jm. Jorge Daniel Espinosa nar. 23.3.1977, Trångsund, kraj Stockholm)
má po otci chilské kořeny. Vystudoval Dánskou národní filmovou školu v Kodani (2001) a
prosadil se úspěšným thrillerem Snadný prachy, který mu umožnil start v Hollywoodu.
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Realizoval též jednu epizodu z kriminální série švédské televize Den fördömde (2010,
Odsouzený). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. studentský film Bokseren
(2003, Boxer), příběh ženy, která se dá dohromady s partou flákačů, Babylonsjukan (2004,
Babylonská nákaza), romantické drama o potížích v milostném vztahu Žida a Pákistánky v
Dánsku Uden for kaerligheden (2007, Všechno kromě lásky), kr. hraný film Becoming Vince
(2008, Stát se Vincem; r. Andres Torres; spol. sc., spol. prod.), adaptace kriminálního
bestselleru Jense Lapiduse Snadný prachy (2009, Snabba cash; + spol. sc.), akční špionážní
thriller, odehrávající se v Jihoafrické republice, Nepřítel pod ochranou (2012, Safe House) s
Denzelem Washingtonem a Ryanem Reynoldsem, pokračování Snadný prachy II (2012,
Snabba cash II; r. Babak Najafi; spol. prod.), thriller podle stejnojmenného románu Toma
Roba Smithe, odehrávající se za stalinské éry v Sovětském svazu, Dítě číslo 44 (2014, Child
44). –tbk-
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SNADNÝ PRACHY II
barevný, kriminální thriller, adaptace, 15 přístupnost, ŠÚ, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 97
min.
Původní název: Snabba cash II. Země původu: Švédsko, SRN. Výrobce: Tre Vänner
Produktion / Film i Väst / Sveriges Television / Nordsvensk filmunderhålning. Koprodukce:
Nordisk Film / Network Movie Film- und Fernsehproduktion / ZDF Arte. Rok výroby: 2012.
Premiéra: 15.5.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: švédsky, srbsky, arabsky, španělsky,
anglicky (české titulky). – Cesta z bludného kruhu zločinu neexistuje. Filmová adaptace
úspěšného švédského bestselleru pokračuje.
AUTOŘI: Námět: Jens Lapidus – román Aldrig fucka upp (2008, Nikdy to nepodělat). Scénář:
Maria Karlssonová. Spolupráce: Peter Birro, Babak Najafi, Fredrik Wikström. Režie: Babak
Najafi. Kamera: Aril Wretblad. Hudba: Jon Ekstrand. Hudební supervize: Jessica
Strömbergová. Různé skladby a písně. Výprava: Roger Rosenberg. Kostýmy: Lisa
Holmqvistová. Střih: Theis Schmidt. Zvuk: (design) Jonas Jansson, Jens Johansson. Vizuální
efekty: Torbjörn Olsson. Zvláštní efekty: (koordinátor) Johan Harnesk. Koordinátor
kaskadérů: Kimmo Rajala. Výkonní producenti: Michael Hjorth, Daniél Espinosa. Producent:
Fredrik Wikström Nicastro. Koproducenti: Jonas Fors, Meinolf Zurhorst, Klaus Bassiner,
Wolfgang Feindt, Jessica Asková, Gunnar Carlsson, Johannes Hobohm, Maximilian Hobohm,
Lone Korslundová, Peter Nadermann, Lars Nilsson. České titulky: Dagmar Hartlová (Filmprint
Digital).
HERCI: Joel Kinnaman (Johan JW Westlund), Matias Padin Varela (Jorge), Dragomir Mrsic
(Mrado), Fares Fares (Mahmud), Madeleine Martinová (Naďa), Dejan Cukic (Radovan), Joel
Spira (Nippe), Lisa Henniová (Sophie), Lea Stojanovová (Lovisa), Luis Cifuentes (Rolando),
Annika Ryberg-Whittemburyová (Paola), Ricardo Marceliono Araneda Moreno (Viktor),
Prvoslav Gane Dzakovic (Ratko), Cedomir Djordjevic (Stefanovič).
CENY: Zlatý brouk: nejlepší masky (Jenny Fredová); (nominace) nejlepší herec (Matias Padin
Varela), nejlepší herec ve vedlejší roli (Fares Fares).
Souběžně s obnovenou premiérou kriminálního thrilleru Snadný prachy (2009, Snabba cash;
r. Daniél Espinosa) uvádí společnost Film Europe i druhý díl podle předlohy Stockholmské
noir trilogie spisovatele Jense Lapiduse pod názvem Snadný prachy II a třetí díl Snadný
prachy III: Život deluxe (2013, Snabba cash – Livet deluxe; r. Jens Jonsson). Režie druhého
dílu se ujal Babak Najafi. - Zločinec Jorge Salinas se vrací do Stockholmu a znovu se zapojí do
organizovaného zločinu. Seznámí se s imigrantkou Naďou, již muži bosse srbského gangu
Radovana nutí k prostituci. – Johan Westlund (JW) je propuštěn na podmínku z vězení, kde
se sblížil s Radovanovým odpadlíkem Mradem, upoutaným na invalidní vozík. Je rozhodnut
skončit se zločinem, ale po zradě přítele se rozhodne jinak. – Jorge přijde při nepodařené
akci o drogy. Díky Nadě přežije další loupež a uteče s ní i s Radovanovými penězi. Také Johan
s Mradem, uprchlým z vězení, mají spadeno na Radovanovy zisky. Během přestřelek zahynou
Johanovi přátelé, Arab Mahmud (který pracoval pro Radovana) i Mrado. Johan, Jorge a Nadja
přežijí...
–andyBABAK NAJAFI (vl. jm. Babak Najafi Karami, nar. 14.9.1975, Írán) žije od svých jedenácti let
ve Švédsku. Vystudoval režii dokumentu na Dramatickém institutu ve Stockholmu (19982002). Po několika krátkých hraných i dokumentárních filmech úspěšně debutoval
sociálním dramatem Sebbe, za nějž získal Cenu za debut na MFF v Berlíně 2010 a švédskou
výroční cenou Zlatý brouk za nejlepší film a jenž byl uveden i na Febiofestu 2011. Podílí se
na epizodách kriminálního seriálu Banshee (2013-201?; uveden v TV). – Filmografie: (režie,
není-li uvedeno jinak) kr. f. Rasten (1999, Přestávka), kr. dokument Gösta och Lennart
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(2001, Gösta a Lennart), kr. filmy Pablo’s Birthday (2002, Pablovy narozeniny), Elixir (2004;
+ spol. sc., kam., střih) a Jag förstår inte (2008, Nerozumím tomu; + sc., kam., střih), příběh
patnáctiletého titulního hrdiny, žíjícího s matkou v příliš malém bytě, Sebbe (2010; + sc.),
druhá část kriminálního thrilleru podle bestsellerů Jense Lapiduse Snadný prachy II (2012,
Snabba cash II; + spol. sc.), kr. film Gabriel och lasermannen (2013, Gabriel a laserový
muž). -tbk-
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SNADNÝ PRACHY III: ŽIVOT DELUXE
barevný/černobílý, kriminální thriller, adaptace, 15 přístupnost, ŠÚ, DVD-K, Dolby Digital,
dlouhý – 127 min.
Původní název: Snabba cash – Livet deluxe. Země původu: Švédsko, SRN, Norsko. Výrobce:
Tre Vänner Produktion / Film i Väst / Sveriges Television / Nordsvensk filmunderhålning /
Nordisk Film. Koprodukce: Hobohm Brothers / Network Movie Film- und Fernsehproduktion
/ ZDF Arte / Fante Film. S podporou Programu Media EU. Rok výroby: 2013. Premiéra:
15.5.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: švédsky, španělsky, srbsky, anglicky (české
titulky). – Kruh se uzavírá. Úspěšná filmová adaptace švédského bestselleru vrcholí.
AUTOŘI: Námět: Jens Lapidus – román Livet deluxe (2011, Život deluxe). Scénář: Maria
Karlssonová, Jens Jonsson. Režie: Jens Jonsson. Kamera: Askild Vik Edvardsen. Hudba: Jon
Ekstrand. Různé skladby a písně. Výprava: Lisa Nordqvistová; Heather Farahová, Erick
Mercado. Kostýmy: Marie Flycktová; Carolina Bellavistaová. Střih: Theis Schmidt. Zvuk:
(design) Andreas Franck, Petter Fladeby. Vizuální efekty: Torbjörn Olsson. Zvláštní efekty:
(koordinátor) Johan Harnesk. Koordinátoři kaskadérů: Peter Lundberg; Vladimir Tevlovski.
Výkonný producent: Michael Hjorth. Producent: Fredrik Wikström Nicastro. Koproducenti:
Jonas Fors, Meinolf Zurhorst, Klaus Bassiner, Wolfgang Feindt, Jessica Asková, Christian
Wikander, Lars Nilsson, Lone Korslundová, Peter Nadermann, Are V. Heidenstrøm. České
titulky: Dagmar Hartlová (Filmprint Digital).
HERCI: Joel Kinnaman (Johan JW Westlund), Matias Padin Varela (Jorge), Martin Wallström
(Martin Hagerström), Malin Buskaová (Natalie), Madeleine Martinová (Naďa), Dejan Cukic
(Radovan), Cedomir Djordjevic (Stefanovič), Saša Petrovic (Dragan), Mats Andersson (Fin),
Pablo Leiva Wenger (Pablo), Hugo Ruiz Rivera (Sergio), Maja Christenssonová (Camilla).
CENY: Zlatý brouk: (nominace) nejlepší herec (Matias Padin Varela), nejlepší střih (Theis
Schmidt), nejlepší zvuk (Petter Fladeby, Andreas Franck, Jens Johansson).
Souběžně s obnovenou premiérou kriminálního thrilleru Snadný prachy (2009, Snabba cash;
r. Daniél Espinosa) uvádí společnost Film Europe i druhý díl podle předlohy Stockholmské
trilogie noir spisovatele Jense Lapiduse pod názvem Snadný prachy II (2012, Snabba cash II; r.
Babak Najafi) a třetí díl Snadný prachy III: Život deluxe v režii Jense Jonssona. – Johan
Westlund (JW) pátrá v Los Angeles po sestře Camille, která zmizela před čtyřmi roky ve
Švédsku. Od její kamarádky později zjistí, že ji dal zabít vůdce srbského gangu Radovan, který
byl jejím milencem. – Jorge s krajany přepadnou sklad bezpečnostní služby, ale jsou pak s
lupem napadeni. Jorge přežije a unikne za hranice. Vrátí se však kvůli milované Nadě, jíž se
zmocnil Radovan. – Mladý kriminalista Martin se dostal pod krytím do srbského gangu. Sblíží
se s Radovanovou dcerou Nati (Natalií). Radovan zahyne při atentátu, z nějž Nati, která se
postaví do čela otcových lidí, oprávněně podezírá pobočníka Stefanoviče, kterého proto
napadne. Pomůže jí proti své vůli Martin a Srba zabije. Před chystaným útěkem s Naďou
požádá mladíka o pomoc Jorge, který se s ním sblížil, když ho policista vyslýchal ve vězení. –
Při výměně peněz za Naďu dojde k přestřelce; Jorge se ocitne v beznadějné situaci... Martin
zachrání Naďu, ale ztratí Nati. Ta pochopí, že akci proti jejímu otci (včetně jeho finančního
zruinování) zorganizoval na dálku Johan, mstící se za smrt sestry. Nati Johana ve Spojených
státech zastřelí. - Naďa se na pláži u moře setká s Jorgem, který z přestřelky vyvázl se
zraněním.
–tbkJENS JONSSON (nar. 28.8.1974, Ålidhem, Umeå, Västerbotten) studoval původně grafický
design na stockholmské umělecké univerzitě Konstfack. Vystudoval však režii na
Dramatickém institutu ve Stockholmu (1994-98) a natáčel reklamní spoty a krátké autorské
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filmy. Působí jako scenárista a režisér. Jeho kr. film Můj bratr získal Stříbrného medvěda na
MFF v Berlíně 2002 a jeho celovečerní hraný debut Král ping-pongu, uvedený též na
Febiofestu 2009, získal mj. Velkou cenu poroty a Cenu za kameru na MFF Sundance 2008,
Cenu pro nového režiséra na MFF v Chicagu 2008 nebo Zlatou Athénu na MFF v Athénách
2008. Podílel se na TV seriálech God morgon alla barn (2005, Dobré ráno všem dětem) a
Dreaming in Mono (2010, Snění v mono). – Filmografie (neúplná): (režie, scénář či
spolupráce na scénáři, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Avrättningen (1999, Poprava), Bror
min (2002, Můj bratr), střm. f. K-G i nöd och lust (2002, K-G v dobách dobrých i zlých), kr.
filmy A Changed Man (2003, Jiný člověk), Utvecklingssamtal (2003, Vývojový rozhovor),
Spaden (2003, Rýč), střm. f. Fragile (2004, Křehké), kr. f. Stenjäveln (2004, Kamenej hajzl),
romantická komedie Ciao Bella (2007; r. Mani Maserrat-Agah; sc.), celovečerní rodinné
drama o soužití dvou rozdílných dospívajících bratrů Ping-pongkingen (2008, Král pingpongu), drama Det enda rationella (2009, Rozumné řešení; r. Jörgen Bergman; spol. sc.,
koproducent), kr. f. uvedený na Festivalu krátkých filmů v Praze, In (2011, V tunelu; r.
Adam Berg; sc.), třetí díl kriminálního thrilleru podle bestselleru Jense Lapiduse Snadný
prachy III: Život deluxe (2013, Snabba cash - Livet deluxe), drama Vi (2013, My; r. Mani
Maserrat-Agah; sc., spol. prod.). -tbk-
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SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
barevný, animovaný, rodinný, pohádka, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby Digital,
dlouhý – 79 min.
Původní název: Sněžnaja koroleva. Země původu: Rusko. Výrobce: Wizart Animation /
Bazelevs / Inlej Film. Rok výroby: 2012. Premiéra: 18.12.2014. Monopol: Mirius Film
Distribution. Mluveno: česky (dabováno). – Příběh Kaye a Gerdy podle pohádky Hanse
Christiana Andersena.
AUTOŘI: Námět: Hans Christian Andersen – stejnojmenná pohádka (1845, česky naposledy
Kniha pohádek, nakladatelství Svojtka, Praha 2013). Scénář: Vadim Svešnikov, Vlad Barbe,
Vladimir Nikolajev, Eduard Alijev, Sergej Rapoport, Alexej Cicilin, Alexandr Ligaj. Režie:
Maxim Svešnikov, Vlad Barbe. Kamera: Alexej Cicilin. Hudba: Mark Willot. Různé skladby a
písně. Výprava: Alexej Zamyslov, Alexej Ljamkin, Artur Mirzojan. Zvuk: (design) Alexander
Kopejkin, Ivan Titov. Výkonný producent: Vladimir Nikolajev. Producenti: Iva Stromilovová,
Olga Sinělščikovová, Sergej Rapoport, Alexandr Ligaj, Timur Bekmambetov, Jurij Moskvin.
České dialogy a režie české verze: Eva Spoustová (Studio Virtual).
HLASY: Tereza Bebarová (Sněhová královna, zrcadlo), Patrik Děrgel (Káj), Marta Sovová
(Gerda), Martin Písařík (vypravěč, skřítek Orm), Kateřina Petrová (Una), Jan Vondráček
(Vegard, sluha), Oldřich Vlach (ředitel), Lucie Juřičková (obchodnice), Hana Talpová
(květinářka), Stanislav Lehký (král), Nina Horáková (princezna), Filip Kaňkovský (princ),
Zuzana Hykyšová (loupežnice Hug), Nikola Votočková (dcera loupežnic).
Pohádka Sněhová královna dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena (1805–1875)
je vděčnou a častou předlohou či inspirací k filmovým, dramatickým, muzikálovým i baletním
adaptacím. Stejnojmenný ruský animovaný snímek Vadima Svešnikova a Vlada Barbeho,
kteří se podíleli i na scénáři, má v sobě také prvky fantasy. – Sněhová královna uvalí na Zemi
kletbu – vše se rázem ocitne pod sněhem a ledem, a tak to má zůstat navždy. Studený vítr a
třeskutý mráz způsobí, že lidem ztvrdnou srdce, z života jim zmizí radost, cit a láska. S tím se
nechce smířit malá Gerda a má k tomu další velice pádný důvod: musí zachránit bratříčka
Káje, kterého zlá královna proměnila v ledovou sochu. Dívenka se tedy odvážně vydá na
sever do královnina paláce s fretkou Lutou a se skřítkem Ormem, podaří se jí překonat
nebezpečí a úskalí a vrátit na Zemi jaro, radost a lásku… - Vzniklo též pokračování Sněhová
královna 2 (2014, Sněžnaja koroleva 2. Sněžnyj korol; r. Alexej Cicilin).
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SOUDCE
barevný, psychologický, soudní drama, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital 5.1
(Datasat), dlouhý – 142 min.
Původní název: The Judge. Země původu: USA. Výrobce: Big Kid Pictures / Team Downey.
Pro Warner Bros. Ve spolupráci s Village Roadshow Pictures / Ratpac-Dune Entertainment.
Rok výroby: 2014. Premiéra: 23.10.2014. Monopol: Warner Bros. ČR. Mluveno: anglicky.
České titulky. – Obhajte svoji čest.
AUTOŘI: Námět: David Dobkin, Nick Schenk. Scénář: Nick Schenk, Bill Dubuque. Režie: David
Dobkin. Kamera: Janusz Kaminski. Hudba: Thomas Newman. Různé skladby a písně.
Výprava: Mark Ricker. Kostýmy: Marlene Stewartová. Střih: Mark Livolsi. Zvuk: (design) Tim
Chau; Mark Ulano. Vizuální efekty: (supervize) Jim Rider; Method Studios. Zvláštní efekty:
(supervize) Shane Gross. Koordinátor kaskadérů: Steven Ritzi. Výkonní producenti: Bruce
Berman, Steven Mnuchin, Herbert W. Gains, Robert Downey Jr., Jeff Kleeman. Producenti:
Susan Downeyová, David Dobkin, David Gambino. České titulky: Petr Štádler (SDI Media).
HERCI: Robert Downey Jr. (Hank Palmer), Robert Duvall (Joseph Palmer), Vera Farmigaová
(Samantha Powellová), Vincent D’Onofrio (Glen Palmer), Jeremy Strong (Dale Palmer), Billy
Bob Thornton (Dwight Dickham), Dax Shepard (C.P. Kennedy), Leighton Meesterová (Carla
Powellová), Ken Howard (soudce Warren), Emma Tremblayová (Lauren Palmerová),
Balthazar Getty (Hanson), David Krumholtz (Mike Kattan), Grace Zabriskieová (paní
Blackwellová), Sarah Lancasterová (Lisa Palmerová), Mark Kiely (Mark Blackwell), Denis
O’Hare (dr. Morris).
CENY: Oscar: (nominace) nejlepší herec ve vedlejší roli (Robert Duvall). Zlatý glóbus:
(nominace) nejlepší herec ve vedlejší roli (Robert Duvall).
Tvůrce úspěšných komedií David Dobkin natočil psychologické soudní drama Soudce v duchu
klasických amerických filmů z právnického prostředí, přičemž se kromě režie podílel i na
námětu a na produkci. – Úspěšný a cynický obhájce kriminálníků v bílých límečcích Hank
Palmer přijíždí do rodného indianského městečka Carlinville na matčin pohřeb. S otcem
Josephem, známým tamním soudcem, neudržuje dlouhá léta žádné styky. Sám prožívá
předrozvodovou krizi a trápí se tím, že rozchod ublíží sedmileté dcerce Lauren. Po příjezdu se
setká s mentálně postiženým mladším sourozencem Dalem, který se nehne bez staré
amatérské kamery, a se starším bratrem Glenem, jehož v mládí těžce zranil při autonehodě,
a zničil mu tak sportovní kariéru. - Hned po pohřbu chce advokát odjet. Jeho otec je však
obviněn z vraždy muže, jehož za vraždu odsoudil na dvacet let a jenž byl před pár dny
propuštěn z vězení. Podle obžaloby, vedené obratným prokurátorem Dickhamem, soudce
opilého muže záměrně srazil autem. Syn obhajuje otce proti jeho a zpočátku i proti své vůli.
Zjistí, že stařec trpí rakovinou v posledním stádiu, ale nesmí to v procesu použít, protože
podle Josepha by tím mohly být zpochybněny rozsudky, jež učinil během léčby. Sám si
nepamatuje, co se při havárii stalo. Přísný a strohý Joseph kdysi poslal syna, který měl v
mládí problémy, do polepšovny, což způsobilo jejich dlouholetý rozkol. – Během událostí
dojde ke stmelení celé rodiny. Starý pán je odsouzen za zabití na čtyři roky, ale záhy je ze
zdravotních důvodů propuštěn a zemře při rybaření s Hankem. Pobočnou linii příběhu tvoří
obnovující se vztah někdejších milenců Hanka a majitelky restaurace Sam, která má dceru
Carlu, s níž nic netušící advokát flirtoval. Sam mu přizná, že dívčiným utajeným otcem nebyl
on (jak si Hank domýšlel), ale Glen. – Snímek se sice odehrává v Indianě, ale natáčel se
převážně v Massachusetts. - Se stejným názvem byly v českých kinech uvedeny švédské
psychologické drama Soudce (1960, Sandrews; r. Alf Sjöberg) a francouzské kriminální drama
Soudce (1983, Le juge; r. Philippe Lefebvre).
-tbk-
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DAVID DOBKIN (vl. jm. David Lawrence Dobkin, nar. 23.6.1969, Washington) vyrůstal na
bohatém marylandském předměstí Bethesda. Vystudoval film na Tischově umělecké škole
při Newyorské univerzitě (NYU; 1991) a díky absolventskému snímku 57th Street Serenade
se v Los Angeles uchytil jako tvůrce videoklipů (Tupac Shakur, Sonic Youth, Robin Zander,
John Lee Hooker, Elton John, Coolio, Extreme, Dada, Blues Traveler) a reklamních spotů
(ESPN, Heineken, Carl’s, Jr., Coke, Honda, Coors Light, Sony PlayStation). Režíroval jednu
epizodu z erotického seriálu Love Street (Ulice lásky) a jako scenárista je podepsán pod
bizarním béčkem Zmrzlinář. Svůj režijní debut Není úniku natočil ve společnosti Ridleyho a
Tonyho Scottových. Získal pozornost Hollywoodu, kde se prosadil jako úspěšný tvůrce
veseloher, z nichž si největší diváckou oblibu získali Nesvatbovi. Vyšší ambice naznačil
působivým dramatem Soudce. Věnuje se rovněž filmové i televizní produkci. Byl výkonným
producentem sitcomu Friends with Benefits (2011, Výhody přátelství; + spol. režie) a
neprodaného komediálního pilotu The Gabriels (2013, Gabrielovi). Jeho manželkou se stala
scenáristka a producentka Megan Wolpertová, s níž má syna. – Filmografie: (režie, není-li
uvedeno jinak) hororová komedie Ice Cream Man (1995, Zmrzlinář; r. Norman Apstein;
nám., spol. sc.), noirová černá komedie z malého města Clay Pigeons (1998, Není úniku –
V) s Joaquinem Phoenixem a Vincem Vaughnem, akční snímek z viktoriánského Londýna
Rytíři ze Šanghaje (2003, Shanghai Knights) s Jackiem Chanem a Owenem Wilsonem, kteří
si zopakovali své role z úspěšné komedie Tenkrát na východě, veselohra o dvou
rozvodových právnících, užívajících si na cizích veselkách, Nesvatbovi (2005, Wedding
Crashers) s Owenem Wilsonem a Vincem Vaughnem, vánoční komedie Fred Claus (2007,
Santa má bráchu; + spol. prod. – V) s Vincem Vaughnem v titulní úloze nezvedeného
sourozence, fantastická veselohra o dvou přátelích, jejichž přání žít život toho druhého
dojde naplnění, The Change-Up (2011, V cizí kůži; + spol. prod. – V) s Ryanem Reynoldsem
a Jasonem Batemanem, rodinné drama o komplikovaném vztahu úspěšného advokáta k
zásadovému otci Soudce (2014, The Judge; + spol. nám., spol. prod.) s Robertem Downeym
Jr. a Robertem Duvallem; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak)
Mr. Woodcock (2007, Pan tělocvikář; r. Craig Gillespie – V), Last Call (2012, Poslední runda;
r. Greg Garthe), Jack a obři (2013, Jack the Giant Slayer; r. Bryan Singer; + spol. nám.),
R.I.P.D. – URNA: Útvar rozhodně neživých agentů (2013, R.I.P.D.; r. Robert Schwentke; +
spol. nám.), The Man from U.N.C.L.E. (2015, Muž z U.N.C.L.E.; r. Guy Ritchie), Vacation
(2015, Dovolená; r. John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein). -mim-
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SOUSEDI
barevný, komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat, dlouhý – 97 min.
Původní název: Neighbors. Země původu: USA. Výrobce: Good Universe / Point Grey. Pro
Universal. Rok výroby: 2014. Premiéra: 29.5.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: anglicky
(české titulky). – Bitva o ulici může začít.
AUTOŘI: Scénář: Andrew Jay Cohen, Brendan O’Brien. Režie: Nicholas Stoller. Kamera:
Brandon Trost. Hudba: Michael Andrews. Hudební supervize: Manish Raval, Tom Wolfe.
Různé skladby a písně. Výprava: Julie Berghoffová. Kostýmy: Leesa Evansová. Střih: Zene
Baker. Zvuk: Steve Nelson. Vizuální efekty: (supervize) Paul Linden. Zvláštní efekty:
(koordinátor) Ron Trost. Koordinátor kaskadérů: Jeff Dashnaw. Výkonní producenti: Nathan
Kahane, Joe Drake, Brian Bell, Andrew Jay Cohen, Brendan O’Brien. Producenti: Seth Rogen,
Evan Goldberg, James Weaver. Koproducenti: Nicole Brownová, Matthew Leonetti Jr. České
titulky: Petr Putna (Filmprint Digital).
HERCI: Seth Rogen (Mac Radner), Rose Byrneová (Kelly Radnerová), Zac Efron (Teddy),
Christopher Mintz-Plasse (Scoonie), Dave Franco (Pete), Ike Barinholtz (Jimmy), Lisa
Kudrowová (děkanka), Jake Johnson (Sebastian), Craig Roberts (Průjem), Carla Galloová
(Paula), Halston Sageová (Brooke), Andy Samberg, Akiva Schaffer.
Mac a Kelly Radnerovi prožívají šťastné období s nedávno narozenou dceruškou Stellou, když
se do sousedního domu v jejich tiché ulici nastěhuje studentské bratrstvo Delta Psí Beta,
vedené Teddym a Petem. Rozpoutá se mejdanové peklo. Mladí manželé se sice rádi zúčastní
zahajovací párty a pořádně si zařádí, ale další dny nemohou kvůli hluku spát. Po první
neshodě se rozpoutá boj, vedený z obou stran čím dál drsnějšími prostředky. Nakonec
manželé s pomocí kamaráda Jimmyho zvítězí a zároveň si uvědomí, že jejich životní hodnoty
jsou už jiné. – Typická americká vulgární komedie Sousedi, natočená scenáristou a režisérem
obdobných taškařic Nicholasem Stollerem, se vyznačuje siláckými a oplzlými dialogy a rádoby
humornými nechutnými situacemi. Navíc z ní čouhá pochybné mravní naučení jako sláma z
bot.
–tbkNICHOLAS STOLLER (vl. jm. Nicholas Allen Stoller, nar. 19.3.1976, Londýn) vyrůstal v Miami
a navštěvoval episkopální internátní školu St. Paul’s v newhampshireském Concordu.
Vystudoval angličtinu na Harvardově univerzitě (1998), kde psal do studentského časopisu
The Harvard Lampoon a příležitostně účinkoval na jevišti. Po roční práci v newyorské
reklamní agentuře přesídlil do Los Angeles a získal práci scenáristy na sitcomu Undeclared
(2001-02, Kolej, základ života – TV), jehož tvůrce Judd Apatow ho dal dohromady s jiným
mladým autorem a hercem Jasonem Segelem a umožnil mu přechod k režii. Stoller se stal
úspěšným tvůrcem divácky vstřícných veseloher, z nichž největší ohlas měla komedie
Sousedi. Je autorem detektivní jednoaktovky Komornice (2000). V září 2005 se oženil se
spisovatelkou Francescou Delbancoovou, s níž vychovává dvě dcery. – Filmografie: (podíl
na scénáři, není-li uvedeno jinak) Finty Dicka a Jane (2005, Fun with Dick and Jane; r. Dean
Parisot; + spol. nám.), Blades of Glory (2007, Ledově ostří; r. Will Speck, Josh Gordon; spol.
píseň – V), Yes Man (2008, Yes Man; r. Peyton Reed), Gulliverovy cesty (2010, Gulliver’s
Travels; r. Rob Letterman), Mupeti (2011, The Muppets; r. James Bobin; + spol. prod.),
Muppets Most Wanted (2014; r. James Bobin; + spol. prod.), Sex Tape (2014, Sex Tape; r.
Jake Kasdan); (režie, není-li uvedeno jinak) romantická komedie z Havaje Kopačky (2008,
Forgetting Sarah Marshall) s autorem scénáře Jasonem Segelem a Milou Kunisovou,
komedie o zaměstnanci hudební firmy, jenž se snaží dopravit rockovou hvězdu na výroční
koncert, Dostaň ho tam (2010, Get Him to the Greek; + sc., spol. prod.) s Jonahem Hillem a
Russellem Brandem, romantická komedie The Five-Year Engagement (2012, Zásnuby na
dobu neurčitou; + spol. sc., spol. prod. – V) s Jasonem Segelem a Emily Bluntovou v rolích
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milenců, jimž nepřízeň osudu hatí svatební plány, neprodaný pilot k sitcomu ze zákulisí
reklamní agentury Entry Level (TV-2012, Práce pro začátečníka; + sc., spol. prod.), komedie
o manželích s malým dítětem, kteří musí vynaložit nevšední úsilí, aby zkrotili hlučné
studentské nájemníky odvedle, Sousedi (2014, Neighbors) se Sethem Rogenem a Rose
Byrneovou. -mim-
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SPIRIT OF 45
černobílý/barevný, dokumentární, přístupný, DVD-K, Dolby Digital, dlouhý – 99 min.
Původní název: The Spirit of ’45. Země původu: Velká Británie. Výrobce: The British Film
Institute / Film 4 / Sixteen Films / Fly Film. Rok výroby: 2012. Premiéra: 30.1.2014.
Monopol: Artcam. Mluveno: anglicky (české titulky). – Dokumentární film britského klasika
Kena Loache o tom, jak zkušenosti 2. světové války pomohly v Británii vytvořit novou,
spravedlivější společnost.
AUTOŘI: Režie: Ken Loach. Kamera: Stephen Standen. Hudba: George Fenton. Různé skladby
a písně. Střih: Jonathan Morris. Zvuk: Paul Parsons, Kevin Brazier, Ian Tapp. Výkonné
producentky: Katherine Butlerová, Lizzie Franckeová, Anna Higgsová, Anna Miralisová.
Producentky: Rebecca O’Brienová, Kate Ogbornová, Lisa Marie Russoová. České titulky:
Tereza Benhartová, David Kocman.
ÚČINKUJÍCÍ: Eileen Thompsonová, Julian Tudor Hart, Dai Walters, Sam Watts, Ray Davies,
Dot Gibsonová, Tony Benn, Harry Keen, John Rees, Raphie de Santos, James Meadway, Tony
Richardson, Dena Murphyová, Margaret Battinová, June Hautotová, Bill Ronksley, Jacky
Davisová, Jonathon Tomlinson, Alex Gordon, Ray Thorn, David Hopper, Inky Thomson, Stan
Pearce, Ray Jackson, Deborah Garvieová, Alan Thornett, Terry Teague, John Farrell, Doreen
McNallyová, Tony Mulhearn, Adrian Dilworth, Simon Midgley, Karen Reissmannová, Tony
Nelson.
Válka skončila a bylo třeba obnovit zničenou zemi a začít znovu. Lidé měli v paměti
předválečnou bídu a nezaměstnanost a nechtěli, aby se něco podobného opakovalo... Britský levicový filmař Ken Loach natočil aktivistický střihový dokument Spirit of 45 (Duch
roku 1945), přičemž se opírá o výpovědi pamětníků (zejména odborářů a politiků, ale i
obyčejných lidí) a o zajímavé archivní materiály. Přibližuje hospodářskou krizi před druhou
světovou válkou, ale zejména duch pospolitosti, který ovládl Británii v roce 1945, kdy
labouristé získali rozhodující většinu ve sněmovně a začali uskutečňovat levicovou sociální
politiku, znárodňovat průmysl, organizovat zdravotní péči. Bez problémů se to neobešlo a
během vlády Margaret Thatcherové se karta obrátila... - Distribuční premiéra a on-line
premiéra na portálu DAFilms.cz se uskutečnily ve stejný den.
KEN LOACH (vl. jm. Kenneth Charles Loach, nar. 17.6.1936, Nuneaton, Warwickshire,
Anglie) pochází z dělnické rodiny. Dva roky sloužil jako písař u Královského letectva a pak
vystudoval práva na Oxfordské univerzitě, kde se také intenzivně věnoval dramatu. Nějaký
čas strávil jako herec a asistent u repertoárové divadelní společnosti a v roce 1963
nastoupil u BBC jako režisérský elév. Podílel se na epizodách známých TV seriálů Z Cars
(Policejní auta) nebo Diary of a Young Man (Deník mladého muže) a v polovině 60. let
navázal dlouholetou spolupráci s dramaturgem a producentem Tonym Garnettem, s nímž
vytvořil sérii původních, sociálně-kritických dramat, vysílaných v rámci oceňovaného
pořadu The Wednesday Play a tematicky i formálně navazujících na známé britské obrodné
hnutí Free Cinema. Díky jejich úspěchu mohli s Garnettem založit výrobní společnost
Kestrel Films, v jejímž rámci vzniklo jeho nejlepší rané filmové dílo Kes (Křišťálový glóbus
na MFF v Karlových Varech 1970, nominace na Cenu BAFTA za scénář a za režii). Až do 90.
let pracoval převážně v televizi a často čelil politické cenzuře. Jeho pozdější filmy, u nichž
Garnetta vystřídala producentka Rebecca O’Brienová, i nadále výrazně odrážejí tvůrcovy
radikální levicové názory. Díky promyšlenější dramaturgii a atraktivnějšímu hereckému
obsazení se však staly divácky přitažlivějšími. Také posbíraly mnohá ocenění na světových
festivalech (Cannes, Valladolid, Havana, Berlín, Benátky aj.) a čtyřikrát byly nominovány na
Cenu BAFTA za nejlepší britský film (Pršící kameny, Země a svoboda, Carlina píseň, Jmenuji
se Joe). Největšího ohlasu dosáhl působivým dramatem Zvedá se vítr, za něž mj. získal
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Zlatou palmu na MFF v Cannes 2006. Jeho celoživotní tvorba byla vyznamenána Cenou
Michaela Balcona (BAFTA; 1993), Britskou nezávislou filmovou cenou (1998), na
londýnském festivalu Raindance (1998), na Festivalu britského filmu v Dinardu (2002), na
MFF v Locarnu (2003), Cenou Dilys Powellové (2005), udílenou Kruhem londýnských
filmových kritiků, čestným členstvím v Britské akademii filmového a televizního umění
(BAFTA; 2005), Evropskou filmovou cenou (2009), Výroční cenou Asociace českých
filmových klubů (2010) a na MFF v Berlíně (2014). Loach odmítl v 70. letech přijmout titul
Officer of the British Empire (O.B.E.). Několikrát navštívil Českou republiku. V červenci
1962 se oženil s Lesley Ashtonovou, kterou poznal jako sekretářku u divadelní společnosti
a s níž měl pět dětí. Jejich syn Jim Loach (nar. 1969) pracuje jako televizní režisér a dcera
Emma Loachová (nar. 1972) je dokumentaristka. – Filmografie (neúplná; režie, není-li
uvedeno jinak): drama vzestupu jednoho gangstera Tap on the Shoulder (TV-1964,
Poklepání na rameno), příběh manželského páru, jenž se kvůli oblečení stane v hospodě
terčem výpadů, Wear a Very Big Hat (TV-1965, Vezmi si hodně velký klobouk), drama
horkokrevného mladíka, z něhož se za mřížemi stane vrah, Three Clear Sundays (TV-1965,
Tři neděle bez mráčku), polemizující o trestu smrti, realistický příběh o problémech tří
mladých dělnic Up the Junction (TV-1965, Na křižovatce), jímž vzbudil značnou pozornost,
muzikál The End of Arthur’s Marriage (TV-1965, Konec Arthurova manželství), příběh
dvanáctiletého chlapce, jehož rodiče jsou ve vězení, The Coming Out Party (TV-1965,
Večírek na přivítanou), drama mladých matek bez domova Cathy Come Home (TV-1966,
Cathy, pojď domů; + sc.), jež vzbudilo polemický ohlas, kontroverzní portrét schizofreničky
In Two Minds (TV-1967, Ve dvou myslích), příběh dívky z londýnského předměstí podle
románu Nell Dunnové Smůla na patách (1967, Poor Cow; + sc.), drama fotbalových
fanoušků The Golden Vision (TV-1968, Zlatá vize), drama liverpoolských přístavních dělníků
The Big Flame (TV-1969, Velký plamen), adaptace románu Barryho Hinese o chlapci ze
severoanglického hornického městečka, jehož jedinou životní radostí je ochočená
poštolka, Kes (1969, Kes; + spol. sc.), neodvysílaný kritický dok. In Black and White (TV1969, Černobílý pohled) o nadaci Save the Children, drama sklářské stávky The Rank and
File (TV-1971, Řadoví zaměstnanci), drama rodiny, která se sejde při pohřebním obřadu,
After a Lifetime (TV-1971, Po jednom životě), remake vlastního TV snímku Ve dvou
myslích, nazvaný Family Life (1971, Rodinný život), střm. adaptace dvou Čechovových
povídek A Misfortune (TV-1972, Rána osudu; + sc.) s Benem Kingsleym, čtyřdílná minisérie,
zachycující politizaci dělnické rodiny po první světové válce, Days of Hope (TV-1975, Dny
naděje), drama z hornického prostředí The Price of Coal (TV-1977, Cena uhlí), kostýmní
dobrodružný snímek pro mládež podle románu Leona Garfielda Black Jack (1979, Černý
Jack; + sc.), přepis Hinesova románu The Gamekeeper (TV-1980, Hajný; + sc.), dok. f.
Auditions (TV-1980, Konkurzy; + prod.), dok. o stávce ocelářů A Question of Leadership
(TV-1981, Otázka vedení; + prod.), příběh mladíka, marně hledajícího práci, Looks and
Smiles (1981, Pohledy a úsměvy), neodvysílaný čtyřdílný dok. o odborovém hnutí
Questions of Leadership (TV-1983, Otázky vedení), kontroverzní dok. o hornické stávce
Which Side Are You On? (TV-1984, Na čí jsi straně?; + prod.), příběh východoněmeckého
písničkáře, který emigruje na západ, Fatherland (1986, Otčina – TV), politické drama ze
Severního Irska 80. let Hidden Agenda (1990, Tajné složky – TV) s Brianem Coxem a Frances
McDormandovou, příběh stavebního dělníka Riff-Raff (1990, Lůza – TV) s Robertem
Carlylem, drama nezaměstnaného otce rodiny Raining Stones (1993, Pršící kameny – TV),
příběh svobodné matky, obviněné ze zanedbávání rodičovské péče, Ladybird Ladybird
(1994), drama z občanské války ve Španělsku Země a svoboda (1995, Land and Freedom),
příběh glasgowského řidiče autobusu, jenž se zaplete s nikaragujskou přistěhovalkyní,
Carla’s Song (1996, Carlina píseň – TV) s Robertem Carlylem, střm. dok. o stávce
přístavních dělníků The Flickering Flame (TV-1996, Mihotavý plamen), příběh
idealistického alkoholika Jmenuji se Joe (1998, My Name Is Joe) s Peterem Mullanem,
příběh právníka, zasazujícího se o práva hispánských dělnic v Los Angeles, Bread and Roses
(2000, Chléb a růže – TV) s Adrienem Brodym, drama The Navigators (2001, Výhybkáři –
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TV), příběh skotského teenagera Sweet Sixteen (2002, Sladkých šestnáct), britská epizoda
(+ spol. sc.) z filmu 11′09″01 (2002, 11′09″01 – September 11), drama mezirasového
milostného vztahu Ae Fond Kiss… (2004, Něžný polibek), třetí závěrečná epizoda z
povídkového filmu Tickets (2005, Jízdenky), drama irského odboje proti britské nadvládě
Zvedá se vítr (2006, The Wind That Shakes the Barley) s Cillianem Murphym, závěrečný
segment Happy Ending (Šťastný konec) z kolektivního filmu Chacun son cinéma (2007,
Každému jeho film), příběh současných přistěhovalců v Británii It’s a Free World… (2007, Je
to svobodný svět…; + spol. prod.), životní příběh legendárního fotbalisty Looking for Eric
(2009, Hledá se Eric; + spol. prod.) s Ericem Cantonou, drama z Iráku Route Irish (2010),
hořká sociální komedie Andělský podíl (2012, The Angels’ Share), dok. o poválečné Británii
Spirit of 45 (2012, The Spirit of ’45; + sc.), příběh komunistického předáka Jimmyho
Graltona, jenž byl jako jediný Ir deportovaný z vlasti, Jimmy’s Hall (2014, Jimmyho síň).
-mim-
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STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
barevný, komedie, dobrodružný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital,
dlouhý – 114 min.
Původní název: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. Země původu:
Švédsko. Výrobce: Nice FLX Pictures Koprodukce: Buena Vista International Sweden / Film i
Väst / Nordsvensk Filmunderhållning / TV 4. Rok výroby: 2013. Premiéra: 15.5.2014.
Monopol: Bioscop. Mluveno: švédsky, rusky, španělsky, anglicky (české titulky). – Film podle
knižního bestselleru.
AUTOŘI: Námět: Jonas Jonasson – román (2009, česky naposledy nakladatelství Panteon,
Mladá Boleslav 2014). Scénář: Felix Herngren, Hans Ingemansson. Režie: Felix Herngren.
Kamera: Göran Hallberg. Hudba: Matti Bye. Různé skladby a písně. Výprava: Mikael
Varhelyi. Kostýmy: Madeleine Kihlbom Thorová. Střih: Henrik Källberg. Zvuk: (design)
Mattias Eklund. Masky: Eva von Bahrová, Love Larson. Zvláštní efekty: (koordinátor) Ferenc
Deák. Pyrotechniceké efekty: (supervize) Gyula Krasnyánszky. Koordinátoři kaskadérů:
Gábor Piroch, Kimmo Rajala, Gáspár Szabó. Výkonní producenti: Joni Sighvatsson, Thomas
Hedberg, Pontus Edgren, Maria Dahlinová. Producenti: Henrik Jansson Schweizer, Malte
Forssell, Patrick Nebout, Felix Herngren. Koproducenti: Eric Broberg, Jessika Asková. České
titulky: Zbyněk Černík.
HERCI: Robert Gustafsson (Allan Karlsson), Iwar Wiklander (Julius), David Wiberg (Benny),
Mia Skäringerová (Gunilla), Alan Ford (Pim), Jens Hultén (Štika), Ralph Carlsson (komisař
Aronsson), Sven Lönn (Kýbl), Simon Säppenen (Šroub), Bianca Cruzeiroová (Caracas), David
Shackleton (Herbert Einstein), Georg Nikoloff (Popov), Manuel Dubra (Esteban), Sergej
Merkusjev (Oleg).
CENY: Oscar: (nominace) nejlepší masky a účesy (Love Larson, Eva von Bahrová).
Stejnojmenná adaptace úspěšné prvotiny Jonase Jonassona Stoletý stařík, který vylezl z okna
a zmizel je samostatným celovečerním režijním debutem ve Švédsku velmi populárního
herce a televizního režiséra Felixe Herngrena a údajně také nejdražším švédským filmem. –
Stařík Allan Karlsson zmizí z domova seniorů, právě když se tu chystá oslava jeho stých
narozenin. Na nedaleké zastávce s sebou vezme do autobusu kufr, který měl pohlídat
neurvalému mladíkovi. Když vyjde najevo, že zavazadlo obsahuje 50 milionů švédských
korun, mužův útěk se změní v další dobrodružství jeho života, na němž pozná nové přátele
(neméně svérázného Juliuse, nesmělého věčného studenta Bennyho, baculatou venkovanku
Gunillu a její slonici Soňu) a během nějž vzpomíná na svou minulost. O politiku se sice nikdy
nezajímal, ale jako výjimečný expert na výbušniny se často zapletl do historických událostí
minulého století a seznámil se se světovými vůdci včetně generála Franca nebo
generalissima Stalina. Allan s kamarády musejí prchat před přitroublými zločinci i před líným
policejním komisařem. - Tvůrci téměř polopaticky převedli předlohu na plátno, ale přenést
humorné, bizarní a absurdní situace, opírající se o vypointovaný textový slovní humor, se jim
příliš nepodařilo. I tak je snímek příjemnou, zábavnou podívanou hlavně pro diváky, kteří
bestseller, jehož se jen u nás prodalo víc než padesát tisíc výtisků, nečetli. Role stoletého
Allana byla výzvou pro švédského komika Roberta Gustafssona (nar. 1964).
–katFELIX HERNGREN (vl. jm. Felix Tobias Herngren, nar. 4.2.1967, Stockholm) je bratrem
režiséra a scenáristy Månse Herngrena (nar. 1965) a novinářky, spisovatelky a TV
producentky Moy Herngrenové (nar. 1969). Začínal jako komediální herec, který na sebe
upozornil postavou jednoho z protagonistů v komediálním sportovním seriálu o čtyřech
velmi neúspěšných tenistech S*M*A*S*H (1990), kde měl za partnera bratra, který se na
projektu podílel ještě jako jeden ze scenáristů a režisérů. Stal se oblíbeným komikem a
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účinkoval ve filmech i v TV seriálech či zábavných pořadech, mj. Pentagon (1997), Fångarna
på fortet (2003, Pevnost Boyard), Pangbulle (2001), BingoLotto (2002), Hjälp! (2009,
Pomoc!). Veselohernímu žánru zůstává věrný i jako scenárista, režisér a producent.
Všechny obory dohromady včetně hlavní role si vyzkoušel u seriálu Solsidan (2010-2013,
Sluneční strana). Dále režíroval některé díly komediálního programu Sverige dansar och ler
(2007, Švédsko tančí a směje se) a seriálu Torpederna (2014, Torpéda) a na dvou epizodách
seriálu Beck (1997, Inspektor Beck) se podílel jako střihač. Uznání si vydobyl i jako tvůrce
reklamních spotů (v roce 2001 ho The Gunn Report zařadil mezi pět nejlepších režisérů
spotů na světě). Autorsky, režijně a herecky se podílel na dvou celovečerních filmech, ale
samostatně v celovečerním filmu debutoval až údajně nejdražším švédským snímkem,
černou komedií Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. V roce 2007 založil produkční
společnost FLX, v níž zastává funkci kreativního ředitele. Na řadě projektů spolupracoval s
bratrem. Jeho druhou manželkou a matkou dvou dětí je od roku 2005 herečka Anna-Clara
Byströmová (nar. 1979). – Filmografie (herec, není-li uvedeno jinak) Charles Nonsens (TV1988; r. Johan Hagelbäck), Bert: Den siste oskulden (1995, Bert: Poslední panna; r. Tomas
Alfredson), Definitivt Papi Raul (TV-1997, Definitivní Papi Raul; r. John Nordling, Anna
Sommanssonová, Jörgen Bergmark), Adam & Eva (1997, Adam a Eva; r. Måns Herngren,
Hannes Holm – TV), komedie o citové krizi ženatého advokáta Vuxna människor (1999,
Dospělí lidé; r. Fredrik Lindström; + spol. sc., spol. režie, spol. střih), Naken (2000, Nahý; r.
Torkel Knutsson, Mårten Knutsson – V), vztahová komedie o dvou bratrech a jejich
milostných zmatcích po rozvodu Varannan vecka (2006, Obtýden; r. Måns Herngren,
Hannes Holm, Hans Ingemansson; + spol. sc., spol. režie), kr. f. Konvex-T (2008; r. Johan
Lundh), přepis celosvětového bestselleru Jonase Jonassona o šíleném životním příběhu
svéhlavého muže, který se absurdně zapletl do velkých historických událostí 20. století,
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (2013, Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann; spol. sc., režie, spol. prod.).
-fik-
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STRÁŽCI GALAXIE
barevný, komiksový, akční, dobrodružný, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 3-D, IMAX,
Dolby Digital/Dolby Atmos 5.1, 7.1, dlouhý – 121 min.
Původní název: Guardians of the Galaxy. Země původu: USA. Výrobce: Marvel Enterprises /
MPC. Pro Marvel Studios. Rok výroby: 2014. Premiéra: 31.7.2014. Monopol: Falcon (do
30.7.2016). Mluveno: anglicky (české titulky); česky (dabováno). – Každý hrdina musí nějak
začít. Od tvůrců filmu Avengers.
AUTOŘI: Námět: Dan Abnett, Andy Lanning – stejnojmenný komiks nakl. Marvel (2008).
Scénář: James Gunn, Nicole Perlmanová. Režie: James Gunn. II. režie: Peter MacDonald,
Jonathan Taylor. Kamera: Ben Davis. II. kamera: Michael Brewster, Jonathan Taylor. Hudba:
Tyler Bates. Hudební supervize: Dave Jordan. Různé skladby a písně. Výprava: Charles Wood.
Kostýmy: Alexandra Byrneová. Střih: Craig Wood, Fred Raskin, Hughes Winborne. Zvuk:
(design) Christopher Boyes, David Acord; Simon Hayes. Masky: Elizabeth YianniGeorgiouová. Zvláštní maskérské efekty: David White. Vizuální efekty: (supervize) Stephane
Ceretti; Framestore, MPC, Luma Pictures, Method Studios, Lola VFX, Cantina Creative, Sony
Pictures Imageworks, CoSA VFX, Secret Lab, Rise Visual Effects Studios, Technicolor VFX.
Zvláštní efekty: (supervize) Paul Corbould. Koordinátor kaskadérů: Thomas Robinson
Harper. Výkonní producenti: Louis D’Esposito, Alan Fine, Victoria Alonsoová, Nik Korda.
Producent: Kevin Feige. Koproducenti: David J. Grant, Jeremy Latcham, Stan Lee, Jonathan
Schwartz. České titulky: Jakub Sitár (Filmprint Digital). Překlad: Vojtěch Kostiha. Režie české
verze: Vladimír Ždánský (Studio Virtual).
HERCI: Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord – Roman Říčař), Zoe Saldanaová (Gamora - Antonie
Talacková), Dave Bautista (Drax – Martin Zahálka), Lee Pace (Ronan – Petr Lněnička), Michael
Rooker (Yondu – Miroslav Táborský), Karen Gillanová (Nebula – Adéla Pristášová), Djimon
Hounsou (Korath – Martin Stránský), John C. Reilly (Rhomann Dey – Hynek Čermák), Glenn
Closeová (Nova Prime - Eliška Balzerová), Benicio Del Toro (sběratel Tivan – Vladimír Beneš),
Laura Haddocková (Meredith Quillová); (hlasy) Vin Diesel (Groot – Tomáš Bartůňek), Bradley
Cooper (Rocket – David Novotný), Stan Lee, Brendan Fehr, James Gunn.
CENY: Oscar: (nominace) nejlepší vizuální efekty (Stephane Ceretti, Nicolas Aithadi, Jonathan
Fawkner, Paul Corbould), nejlepší masky a účesy (Bill Corso, Dennis Liddiard). Ceny BAFTA:
(nominace) nejlepší masky (Elizabeth Yianni-Georgiouová, David White), nejlepší zvláštní
vizuální efekty (Stephane Ceretti, Paul Corbould, Jonathan Fawkner, Nicolas Aithadi).
Země, 1988. Malý Peter je po smrti své matky unesen vesmírnými zloději Pleniteli, které
vede protřelý darebák s modrou kůží Yondu. O šestadvacet let později Peter (vychovaný
Yonduem) na planetě Morag ukradne zvláštní kouli, orb. Ten se mu záhy neúspěšně pokusí
sebrat žoldák Korath, vyslaný fanatikem Ronanem z rasy Kree, který má v plánu zničit
Xandaru, hlavní planetu impéria Nova. Orb slíbil obstarat záhadnému Thanosovi za jeho
pomoc při genocidě Xandariánů… Ronan pošle na Xandaru vražedkyni Gamoru.
Mimozemšťance se zelenou pletí překazí akci modifikovaný mýval Rocket a humanoidní
strom Groot. Spolu s Peterem všichni skončí ve vězení Kyln. Tam přes vzájemnou nedůvěru
spojí síly, přiberou do party natvrdlého siláka Draxe, utečou a Peterovou lodí odletí do
těžební kolonie Kdovíkde prodat lup sběrateli Tivanovi. Dozví se od něj, že orb obsahuje
kámen nekonečna a může zničit vesmír. Vzápětí dorazí Ronan s ozbrojenci a orbu se zmocní.
Pětice chce impérium zachránit, což se jí s pomocí flotily Xandaru podaří. Ronan zahyne. Komiksová adaptace Jamese Gunna Strážci Galaxie přivádí na plátno nový tým superhrdinů z
nakladatelství Marvel, jež má být základem nové série, navazující mj. na úspěchy komiksů
Iron Man, Thor, Captain America a Avengers. Každý z pětice je svérázný a zábavný. Příběh má
ve správném poměru akční, dojemné, napínavé i humorné scény stejně jako vtipné a ironické
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hlášky. Svébytným bonusem je staromilský soundtrack: Peter je závislý na kazetě od
maminky s písničkami ze sedmdesátých let. V závěru nechybí upozornění na pokračování
Strážců a po titulcích záběry na Tivana a jeho poničenou sbírku včetně vycpané Lajky...

-kat-

JAMES GUNN (nar. 5.8.1970, St. Louis, Missouri) pochází z irské katolické rodiny a vyrůstal
v předměstském Manchesteru. Absolvoval bakalářská studia psychologie na univerzitě v
St. Louis, dva roky studoval film na losangeleské jezuitské univerzitě Loyola Marymount a
potom kreativní psaní na Kolumbijské univerzitě v New Yorku (1995). Na začátku 90. let
působil jako zpěvák v rockové skupině The Icons. Nastoupil jako scenárista u nezávislé
společnosti Troma, specializující se na výrobu ultralaciných žánrových snímků, jejíž
spoluzakladatel Lloyd Kaufman se stal jeho mentorem. V roce 2000 se osamostatnil akční
komedií Lidé se zvláštními schopnostmi. Následně se uplatnil i v Hollywoodu a ze
scenáristy se vypracoval na režiséra. Mimořádného úspěchu dosáhl dobrodružnou sci-fi
Strážci Galaxie. Jako herec se objevil ve vlastních i cizích snímcích i v několika TV seriálech.
Byl výkonným producentem série krátkých filmů, vyráběných pro onlineovou službu Xbox
Live, Horror Meets Comedy (2008), do níž přispěl snímkem Sparky & Mikaela. Společně s
bratry Brianem a Seanem vytvořil internetový komediální seriál PG Porn (2008-09; + spol.
sc., režie, píseň, spol. prod., herec). V zábavním průmyslu pracují i další Gunnovi bratři
Patrick a Matt. Ve spolupráci s Lloydem Kaufmanem napsal knihu All I Need to Know
About Filmmaking I Learned from the Toxic Avenger (1998, Všechno, co potřebuju vědět o
filmování, jsem se naučil od Toxického mstitele) o historii studia Troma. Sám je autorem
románu The Toy Collector (2000, Sběratel hraček). Měl za manželku herečku Jennu
Fischerovou (2000-2008). – Filmografie: (neúplná; scénář či podíl na něm, není-li uvedeno
jinak) Tromeo and Juliet (1996, Tromeo a Julie; r. Lloyd Kaufman; + herec), The Specials
(2000, Lidé se zvláštními schopnostmi; r. Craig Mazin; + spol. prod., herec), Scooby-Doo
(2002, Scooby-Doo; r. Raja Gosnell; + spol. nám., píseň), Úsvit mrtvých (2004, Dawn of the
Dead; r. Zack Snyder), Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery (2004, Scooby-Doo 2: Monsters
Unleashed; r. Raja Gosnell; + spol. píseň, spol. prod.); (herec, není-li uvedeno jinak) Citizen
Toxie: The Toxic Avenger IV (2001, Toxický mstitel 4: Masakr ve městě; r. Lloyd Kaufman –
V), Melvin Goes to Dinner (2003, Melvin jde na večeři; r. Bob Odenkirk), The Ghouls (2003,
Démoni; r. Chad Ferrin), LolliLove (2004, Lízátková láska; r. Jenna Fischerová; + spol. prod.);
(režie, není-li uvedeno jinak) tříminutové kr. filmy Sgt. Kabukiman Public Service
Announcement (1997, Veřejné oznámení seržanta Kabukimana; + sc., herec) a Hamster
PSA (1997, Veřejné oznámení pro křečky; + sc.), komediální horor z malého města
zasaženého mimozemskou nákazou Slither (2006, Slimák; + sc., herec – V), epizoda Sparky
& Mikaela (TV-2008) do seriálu Horror Meets Comedy, pilotní díl nerealizovaného seriálu
Humanzee! (TV-2008, Lidošimpanz!; + sc., spol. prod., herec), parodie na snímky o
superhrdinech Super (2010; + sc., herec), závěrečná povídka Beezel (+ sc., spol. píseň) z
filmu Mládeži nepřístupno (2013, Movie 43), výpravný komiksový příběh kriminálníků, z
nichž se stanou zachránci vesmíru, Strážci Galaxie (2014, Guardians of the Galaxy; + spol.
sc., herec).
-mim-
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ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
barevný, komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital 5.1 (Datasat), dlouhý – 109 min.
Původní název: Horrible Bosses 2. Země původu: USA. Výrobce: RatPac Entertainment /
Benderspink. Pro New Line Cinema. Ve spolupráci s RatPac-Dune Entertainment. Rok
výroby: 2014. Premiéra: 27.11.2014. Monopol: Warner Bros ČR. Mluveno: anglicky (české
titulky). – Nový zločin. Stejné praktiky.
AUTOŘI: Námět: Michael Markowitz - postavy; Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Sean
Anders, John Morris Scénář: Sean Anders, John Morris. Režie: Sean Anders. Kamera: Julio
Macat. Hudba: Christopher Lennertz. Hudební supervize: Dave Jordan, Jojo Villanueva.
Různé skladby a písně. Výprava: Clayton Hartley. Kostýmy: Carol Ramseyová. Střih: Eric
Kissack. Zvuk: Robert Sharman. Vizuální efekty: (supervize) Bruce Jones; Hollywood Visual
Effects, Hammerhead Productions. Zvláštní efekty: (supervize) Jeremy D. Hays. Koordinátor
kaskadérů: Thomas Robinson Harper. Výkonní producenti: Toby Emmerich, Richard Brener,
Michael Disco, Samuel J. Brown, John Cheng, Diana Pokorná. Producenti: Brett Ratner, Jay
Stern, Chris Bender, John Rickard, John Morris. České titulky: neuvedeny.
HERCI: Jason Bateman (Nick Hendricks), Charlie Day (Dale Arbus), Jason Sudeikis (Kurt
Buckman), Jennifer Anistonová (dr. Julia Harrisová), Kevin Spacey (Dave Harken), Jamie Foxx
(Muterjebal Jones), Chris Pine (Rex Hanson), Christoph Waltz (Ben Hanson), Jonathan Banks
(detektiv Hatcher, Lindsay Sloaneová (Stacy).
Kamarádi Nick, Dale a Kurt se v kriminální komedii Šéfové na zabití (2011, Horrible Bosses; r.
Seth Gordon) po různých peripetiích a trapasech zbavili svých nenáviděných nadřízených a
rozhodli se, že si splní americký sen a budou šéfovat sami sobě. Pokračování této úspěšné
kámošské komedie opět s kriminální zápletkou Šéfové na zabití 2 natočil jako svůj čtvrtý film
režisér a scenárista Sean Anders. – Trojice představí v televizi svůj vynález Kámoše do sprchy.
Prezentace se nevydaří, nicméně se záhy ozve Rex Hanson z firmy Boulder Stream a nabídne
jim, že je vyplatí. Přátelé však chtějí Kámoše vyrábět sami. Rexův otec Ben jim zprostředkuje
úvěr a objedná sto tisíc kusů. Když je vše vyrobeno, zrádný Ben zakázku odmítne. Firma se
tím pádem ocitne v exekuci a on získá zboží za pakatel. Kamarádi naplánují pomstu a
rozhodnou se unést Rexe. Samolibý hezoun se k nim překvapivě vnutí do party, ale jenom
proto, aby je podrazil. Zastřelí otce a vše chce svést na kamarády a získat výkupné.
Kamarádům nečekaně pomůže jejich známý z prvního dílu Muterjebal. Rex se ocitne za
mřížemi, kámoši mají zpět firmu a Muterjebal tašku s pěti miliony… – Tvůrci vsadili stejně
jako v prvním díle na obscénnost a lascivitu. Divák jen žasne, jak se tři dospělí muži dokáží
chovat jako totální idioti.
–katSEAN ANDERS (nar. 1969, Los Angeles) vyrůstal v městečku DeForest nedaleko
wisconsinského Madisonu. Po maturitě se živil se designem webových stránek a působil
jako rockový muzikant v Arizoně. S kamarádem z hudební scény Johnem Morrisem, jenž se
stal jeho scenáristickým partnerem a producentem, natočili v průběhu dvou let
dokumentární satiru Nikdy rozmražené, jež se úspěšně představila na několika menších
festivalech a dokonce se objevila v omezené komerční distribuci. Jako scenáristé zejména
veseloherních snímků se uplatnili v Hollywoodu a Anders začal postupně jejich látky i
režírovat; byli mj. autory neprodaného komediálního pilotu Playing Chicken (2007, Kdo
dřív uhne; + spol. prod.). Jeho mladší sestra Andrea Andersová je herečkou. – Filmografie:
(spolupráce na scénáři, není-li uvedeno jinak) She’s Out of My League (2008, Na tuhle
nemám; r. Jim Field Smith – V), To byl zítra flám (2010, Hot Tub Time Machine; r. Steve
Pink), Pan Popper a jeho tučňáci (2011, Mr. Popper’s Penguins; r. Mark Waters), Millerovi
na tripu (2013, We’re the Millers; r. Rawson Marshall Thurber), Návrat blbýho a blbějšího
(2014, Dumb and Dumber To; r. Peter a Bobby Farrellyovi); (režie, není-li uvedeno jinak)
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hraný dok. o skupině sběratelů hluboce zmražených potravin Never Been Thawed (2005,
Nikdy rozmražené; + spol. sc., spol. kam., spol. hudba, výprava, herec), komedie o
teenagerovi rozhodnutém přijít o panictví Sex Drive (2008, Sex Drive; + spol. sc.), generační
veselohra That’s My Boy (2012, Můj otec je šílenec – V) s Adamem Sandlerem v úloze
nezodpovědného rodiče, pokračování úspěšné komedie, v níž její hrdinové začínají
podnikat samostatně, Šéfové na zabití 2 (2014, Horrible Bosses 2; + spol. nám., spol. sc.),
komedie o muži, který musí soupeřit o přízeň vyženěných dětí s jejich skutečným otcem,
Daddy’s Home (2015, Táta je doma; spol. režie John Morris; + spol. prod.) s Willem
Ferrellem a Markem Wahlbergem. -mim-
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ŠKATULÁCI
barevný, animovaný, dobrodružný, komedie, adaptace, přístupný, 1:1,85, 2-D, 3-D, Dolby
Digital/Datasat, dlouhý – 97 min.
Původní název: The Boxtrolls. Země původu: USA. Výrobce: Laika. Pro Focus Features. Rok
výroby: 2014. Premiéra: 23.10.2014. Monopol: CinemArt (do 23.10.2017). Mluveno: česky
(dabováno). – Hrdinové mohou mít překvapivé tvary.
AUTOŘI: Námět: Alan Snow - kniha Here Be Monsters (2005, Tady žijí příšery). Scénář: Irena
Brignullová, Adam Pava. Režie: Anthony Stacchi, Graham Annable. Kamera: John Ashlee
Prat. Hudba: Dario Marianelli. Hudební supervize: Maggie Rodfordová. Různé skladby a
písně. Výprava: Paul Lasaine. Kostýmy: Deborah Cooková. Návrhy postav: Mike Smith, Alan
Cook. Střih: Edie Ichiokaová. Zvuk: Ren Klyce, Tom Myers. Animace: (supervize) Brad Schiff.
Vedoucí animátoři: Travis Knight, Malcolm Lamont, Jason Stalman, Daniel Alderson, Jeff
Riley. Vizuální efekty: (supervize) Steve Emerson. Producenti: David Bleiman Ichioka, Travis
Knight. České dialogy: Pavlína Vojtová. Text písně: Petr Putna. Režie české verze: Alice
Hurychová (LS Productions Dabing).
HLASY: Ladislav Županič (Archibald Chňapal, madame Frou-Frou), Martin Sucharda (Vejce),
Rozita Erbanová (Winnie), Radka Stupková (lady Cynthia) Václav Knop (lord Hermelín),
Zdeněk Maryška (pan Tloušť), Jiří Ployhar (pan Brynda), Ivo Novák (pan Gristle), Hana
Talpová (Lady Brodericková), Viktor Dvořák (Herbert Trubshow). - V původním znění mluví
(uvádíme pro úplnost): Ben Kingsley (Archibald Chňapal), Isaac Hempstead Wright (Vejce),
Elle Fanningová (Winnie), Dee Bradley Baker (Ryba), Toni Colletteová (Lady Cynthia PortleyRindová), Jared Harris (lord Portley-Rind), Nick Frost (pan Tloušť), Richard Ayoade (pan
Brynda), Simon Pegg (Herbert Trubshow).
CENY: Oscar: (nominace) nejlepší animovaný film. Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší
animovaný film. Cena BAFTA: (nominace) nejlepší animovaný film.
Adaptace dětské knížky ilustrátora a spisovatele Alana Snowa Tady žijí příšery v produkci
studia Laika je výtvarně zajímavým celovečerním loutkovým debutem animátorů Anthonyho
Stacchiho a Grahama Annablea Škatuláci. - V Sýrečkově (Cheesebridge) v noci vylézají z
podzemí Škatuláci, podivné bytosti, jež mají na těle krabice od různého zboží, a odnášejí z
ulic všechno, co se jim hodí. Obyvatelé z nich mají strach, protože prý unášejí děti a jedí je.
Jednoho kluka už unesli. Po setmění vyjíždí speciálním vozem do ulic na lov jen pan Chňapal s
pomocníky Tlouštěm, Bryndou a Gristlem. Za pochytání Škatuláků má ctižádostivý a zlý
Archibald Chňapal slíbený bílý klobouk od lorda Hermelína, díky němuž se stane příslušníkem
zdejší honorace. - Kluk Vejce, který od malička vyrůstá mezi Škatuláky pod láskyplným
dohledem Škatuláka Ryby, odhalí Chňapalův plán. S pomocí Hermelínovy dcerky Winnie se
mu podaří likvidaci kamarádů zabránit. Setká se i se svým otcem, vynálezcem Herbertem,
kterého Chňapal unesl a donutil ho spolu se zajatými Škatuláky postavit obří stroj na likvidaci
nebohých bytostí. - Vizuálně nápaditý snímek vznikl metodou klasické animace, kdy jsou
loutky snímány stereokamerami okénko po okénku, a je uváděn v klasickém i ve
stereoskopickém formátu 3-D. Výtvarným pojetím, tajuplným příběhem, strašidelnou
atmosférou i způsobem snímání připomíná animované filmy Tima Burtona a je určen spíše
větším dětem. Při závěrečné titulkové kreslené sekvenci je ve zrychleném záběru také
důvtipně přiblížena reálná a náročná práce animátora loutek.
-kat-
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ŠPINAVÝ TRIK
barevný, kriminální, černá komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital
(Datasat/SDDS), dlouhý - 138 min.
Původní název: American Hustle. Země původu: USA. Výrobce: Atlas Entertainment. Pro
Columbia Pictures / Annapurna Pictures. Rok výroby: 2013. Premiéra: 23.1.2014. Monopol:
Falcon. Mluveno: anglicky, arabsky (české titulky).
AUTOŘI: Scénář: Eric Warren Singer, David O. Russell. Režie: David O. Russell. II. režie: Ben
Bray. Kamera: Linus Sandgren. Hudba: Danny Elfman. Hudební supervize: Susan Jacobsová.
Různé skladby a písně. Výprava: Judy Beckerová. Kostýmy: Michael Wilkinson. Střih: Jay
Cassidy, Crispin Struthers, Alan Baumgarten. Zvuk: Tom Williams. Masky: Evelyne Norazová.
Účesy: Lori McCoy-Bellová. Vizuální efekty: (supervize) Sean Devereaux, Marc D. Rienzo;
Zero, Lola Visual Effects, Crafty Apes, 1.1 VFX. Zvláštní efekty: (koordinátor) John Ruggieri.
Koordinátoři kaskadérů: Ben Bray, Frank Torres. Výkonní producenti: Matthew Budman,
Bradley Cooper, Eric Warren Singer, George Parra. Producenti: Charles Roven, Richard
Suckle, Megan Ellisonová, Jonathan Gordon. Koproducenti: Mark Kamine, Andy Horwitz.
České titulky: Jiří a Jana Štefflovi.
HERCI: Christian Bale (Irving Rosenfeld), Bradley Cooper (Richie DiMaso), Jeremy Renner
(starosta Carmine Polito), Amy Adamsová (Sydney Prosserová), Jennifer Lawrenceová
(Rosalyn Rosenfeldová), Louis C.K. (Stoddard Thorsen), Jack Huston (Pete Musane), Michael
Peña (Paco Hernandez/šejk Abdullah), Shea Whigham (Carl Elway), Alessandro Nivola
(Anthony Amado), Elisabeth Rohmová (Dolly Politoová), Paul Herman (Alfonse Simone),
Anthony Zerbe (senátor Horton Mitchell), Colleen Campová (Brenda); (neuveden) Robert De
Niro (Victor Tellegio).
CENY: Zlatý glóbus: nejlepší muzikál/komedie, nejlepší herečka v muzikálu/komedii (Amy
Adamsová), nejlepší herečka ve vedlejší roli (Jennifer Lawrenceová); (nominace) nejlepší
režie (David O. Russell), nejlepší herec v muzikálu/komedii (Christian Bale), nejlepší herec ve
vedlejší roli (Bradley Cooper), nejlepší scénář (Eric Warren Singer, David O. Russell). Ceny
BAFTA: nejlepší herečka ve vedlejší roli (Jennifer Lawrenceová), nejlepší původní scénář (Eric
Warren Singer, David O. Russell), nejlepší masky (Evelyne Norazová, Lori McCoy-Bellová);
(nominace) nejlepší film (Charles Roven, Richard Suckle, Megan Ellisonová, Jonathan
Gordon), nejlepší režie (David O. Russell), nejlepší herec (Christian Bale), nejlepší herečka
(Amy Adamsová), nejlepší herec ve vedlejší roli (Bradley Cooper), nejlepší výprava (Judy
Beckerová, Heather Loefflerová), nejlepší kostýmy (Michael Wilkinson). Cena NSFC: nejlepší
herečka ve vedlejší roli (Jennifer Lawrenceová). Ceny NYFCC: nejlepší film, nejlepší herečka
ve vedlejší roli (Jennifer Lawrenceová), nejlepší scénář (Eric Warren Singer, David O. Russell).
- Oscar: (nominace) nejlepší film (Charles Roven, Richard Suckle, Megan Ellisonová, Jonathan
Gordon), nejlepší režie (David O. Russell), nejlepší herec (Christian Bale), nejlepší herečka
(Amy Adamsová), nejlepší herec ve vedlejší roli (Bradley Cooper), nejlepší herečka ve vedlejší
roli (Jennifer Lawrenceová), nejlepší původní scénář (Eric Warren Singer, David O. Russell),
nejlepší výprava (Judy Beckerová, Heather Loefflerová), nejlepší kostýmy (Michael
Wilkinson), nejlepší střih (Jay Cassidy, Crispin Struthers, Alan Baumgarten).
Režisér David O. Russell se v kriminálním snímku Špinavý trik inspiroval protikorupční operací
FBI s názvem Abscam z konce 70. Let minulého století, jež se rozrostla do netušených
rozměrů. Dost faktů bylo z dramaturgických důvodů změněno, ale jiné události, i když
vypadají nejméně pravděpodobně, se skutečně staly, stejně jako existoval Mel Weinberg,
předobraz úspěšného filmového podvodníka Irvinga Rosenfelda, přinuceného i se svou
milenkou a komplickou „anglickou lady“ Sydney ctižádostivým agentem FBI Richiem
DiMasem ke spolupráci. Snímek, vyprávěný částečně v retrospektivách, líčí vypracované
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„know how“ podvodníka ve velkém stylu, způsoby vyšetřování FBI a svět VIP včetně
opulentních večírků, dobročinných akcí a kufříků s finanční hotovostí. Tvůrci podávají příběh
lehkovážně a s ironickým nadhledem. - Špinavý trik je po adaptaci autobiografické knihy
makléře Jordana Belforta od Martina Scorseseho Vlk z Wall Street dalším nedávno
natočeným filmem o podvodníkovi, pro něhož jsou podvody cestou ke „sladkému životu“.
-katDAVID O. RUSSELL (vl. jm. David Owen Russell, nar. 20.8.1958, New York) vyrůstal v
Larchmontu nedaleko New Yorku. Vystudoval literaturu a náboženství na massachusettské
Amherst College (1981) a stal se politickým aktivistou. Učil v Nikaraguy angličtinu, v
Bostonu vzdělával negramotné a přitom se pokoušel psát scénáře. Ve Washingtonu
pracoval pro Nadaci Roberta F. Kennedyho a sbíral praktické zkušenosti jako produkční pro
dok. TV pořad Smithsonian World (1984, Smithsonův svět). Režíroval několik kr. filmů,
jejichž ohlas mu zajistil finance na celovečerní prvotinu o masturbaci a incestu Leštit si kopí
(mj. Cena diváků na FF Sundance, Ceny ISA za první scénář a první film), která ho rázem
zařadila k předním tvůrcům americké nezávislé scény. Své postavení potvrdil dalším
portrétem dysfunkční rodiny Flirtování s katastrofou (nominace na Cenu ISA za scénář a za
režii) a zaujal i prvním hollywoodským snímkem, nekonvenční válečnou tragikomedií Tři
králové (mj. nominace na Cenu Cechu amerických scenáristů). Většina z jeho dalších
snímků zaznamenala mimořádný ohlas u filmových kritiků a odborníků, Fighter (nominace
na Oscara a na Zlatý glóbus za režii), Terapie láskou (Ceny NBR, ISA a BAFTA, nominace na
Oscara a na Zlatý glóbus za scénář, Cena ISA a nominace na Oscara za režii), Špinavý trik
(Ceny NYFCC a BAFTA za scénář, plus scenáristické nominace na Oscara a na Zlatý glóbus,
nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za režii). Russell proslul nejen
volbou kontroverzních témat, ale také častými konflikty se štábem i herci při natáčení.
Jako výkonný producent se podílel na dvou filmových veselohrách a na TV sitcomu Outer
Space Astronauts (2009, Vesmírní astronauti). Jeho manželkou byla producentka Janet
Grilloová (1992-2007), s níž má syna. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. dok. o
přistěhovalcích Boston to Panama (1985, Z Bostonu do Panamy; + sc., střih, prod.), kr.
komedie Bingo Inferno (1987; + sc., střih, prod.) o rodině posedlé soutěžemi a televizí a
Hairway to the Stars (1990, Pěšinka ke hvězdám; + sc., prod.) o ženě, opájející se u holiče
bizarními představami, tragikomický příběh teenagera, starajícího se o nemocnou matku,
Spanking the Monkey (1994, Leštit si kopí; + sc., spol. prod.) s Jeremym Daviesem,
komedie o adoptovaném muži, jenž se v doprovodu manželky a psycholožky vydává za
biologickými rodiči, Flirtování s katastrofou (1996, Flirting with Disaster; + sc.) s Benem
Stillerem, Patricií Arquetteovou a Téou Leoniovou, ironický snímek o vojácích, pátrajících v
Iráku po ukradeném kuvajtském pokladu, Tři králové (1999, Three Kings; + sc., herec) s
Georgem Clooneym a Markem Wahlbergem, existenciální komedie o mladíkovi, který si
najme dvojici detektivů, aby mu pomohli objasnit nezměřitelnost života, I Heart
Huckabees (2004, Mám rád Huckabees; + spol. sc., spol. prod. – V) s Jasonem
Schwartzmanem, Dustinem Hoffmanem a Lily Tomlinovou, kr. dok. o irácké válce Soldiers
Pay (2004, Vojáci zaplatí; spol. režie Tricia Reganová, Juan Carlos Zaldivar; + spol. kam.,
spol. prod.), složený z rozhovorů s veterány, životopisný boxerský snímek Fighter (2010,
The Fighter) s Markem Wahlbergem a Christianem Balem, nekonvenční romantická
komedie podle románu Matthewa Quicka Terapie láskou (2012, Silver Linings Playbook; +
sc.) s Bradleym Cooperem a Jennifer Lawrenceovou, skutečností inspirovaný příběh dvou
podvodníků a agenta FBI Špinavý trik (2013, American Hustle; + spol. sc.) s Christianem
Balem, Amy Adamsovou a Bradleym Cooperem, komedie o dívce, která po bizarní nehodě
hledá zastání ve washingtonských politických kruzích, Nailed (201?, Hřebík v hlavě; + spol.
sc.), jejíž postprodukci v roce 2010 po neshodách s producenty nedokončil; (podíl na
výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Adaptace (2002, Adaptation; r. Spike Jonze;
herec), Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004, Zprávař; r. Adam McKay – V),
Wake Up, Ron Burgundy: The Lost Movie (2004, Zprávař 2; r. Adam McKay).
-mim-
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THE AMAZING SPIDER-MAN 2
barevný, komiksový, akční, fantastický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 3-D, IMAX, Dolby
Digital, Dolby Atmos, Barco 11.1 (Datasat/SDDS), dlouhý – 143 min.
Původní název: The Amazing Spider-Man 2. Země původu: USA. Výrobce: Marvel
Entertainment / Avi Arad Productions / Matt Tolmach Productions. Pro Columbia Pictures.
Rok výroby: 2014. Premiéra: 24.4.2014. Monopol: Falcon (do 23.4.2016). Mluveno: anglicky
(české titulky); česky (dabováno).
AUTOŘI: Námět: Stan Lee, Steve Ditko – stejnojmenný komiks nakl. Marvel. Scénář: Alex
Kurtzman, Roberto Orci, James Vanderbilt. Režie: Marc Webb. II. režie: John Mahaffie.
Kamera: Daniel Mindel. II. kamera: Bruce McCleery. Hudba: Hans Zimmer, Magnificent Six.
Provedení: Pharell Williams, Johnny Marr. Různé skladby a písně. Výprava: Mark Friedberg.
Kostýmy: Deborah L. Scottová. Střih: Pietro Scalia. Zvuk: Ed Novick. Vizuální efekty:
(supervize) Jerome Chen; Sony Pictures Imageworks, Legend 3D, Prime Focus, Moving
Picture Company, Shade VFX, The Third Floor, Nerve. Zvláštní efekty: (supervize) John
Frazier. Koordinátoři kaskadérů: Andy Armstrong, James Armstrong. Výkonní producenti: E.
Bennett Walsh, Alex Kurtzman, Stan Lee, Roberto Orci. Producenti: Avi Arad, Matt Tolmach.
České titulky: Jakub Racek (Filmprint Digital). České dialogy a režie české verze: Ladislav
Novák (LS Productions dabing).
HERCI: Andrew Garfield (Spider-Man/Peter Parker – Matouš Ruml), Emma Stoneová (Gwen
Stacyová – Kateřina Peřinová), Jamie Foxx (Electro/Max Dillon – Lukáš Hlavica), Dane DeHaan
(Green Goblin/Harry Osborn – Petr Neskusil), Colm Feore (Menken – Václav Knop), Felicity
Jonesová (Felicia – Jana Páleníčková), Paul Giamatti (Aleksei Sytsevich – Bohdan Tůma), Sally
Fieldová (teta May – Martina Hudečková), Embeth Davidtzová (Mary Parkerová – Lucie
Svobodová), Campbell Scott (Richard Parker – Jakub Saic), Marton Csokas (dr. Ashley Kafka –
Tomáš Juřička), Stan Lee (host na maturitní slavnosti); (neuvedeni) Denis Leary (kpt. Stacy),
Chris Cooper (Norman Osborn), Martin Sheen (strýc Ben).
Marc Webb po snímku The Amazing Spider-Man (2012, The Amazing Spider-Man) pokračuje
v nové sérii s klasickým komiksovým hrdinou titulem The Amazing Spider-Man 2. – Peter
Parker si svou roli ochránce New Yorku před zločinem Spider-Mana vysloveně užívá. Málem
kvůli tomu zmešká i vlastní maturitní slavnost. Proti své vůli se musí rozejít s milovanou
spolužačkou Gwen, která ví o jeho druhé identitě, protože jejímu otci, zabitému policejnímu
kapitánovi slíbil, že ji nevystaví nebezpečí ze strany mstitelů. Láska však je silnější. - SpiderMan se postaví proti elektřinou nabitému monstru Electrovi, původně ušlápnutému
elektroinženýrovi Maxi Dillonovi z firmy OsCorp, který zmutoval po pracovním úrazu.
Zároveň zklame přítele Harryho, jenž se po svém zemřelém otci Normanu Osbornovi stal
šéfem OsCorpu. Mladík trpí dědičnou chorobou a chce kvůli uzdravení získat Spider-Manovu
krev. Avšak Spider-Man z obav, že to příteli ublíží, transfúzi odmítne. Rozzuřený Harry na
sebe vezme podobu zlého Green Goblina. - V náročné akci Spider-Man s pomocí Gwen
zlikviduje Electra a zneškodní Green Goblina, avšak dívka přitom zahyne. - Harryho,
zavřeného v tajných laboratořích OsCorpu, snadno přiměje ke spolupráci tajemný muž.
Město pak začne sužovat obří robot Rhino z tajného arzenálu OsCorpu, řízený zločincem
Sytsevichem. Peter překoná smutek nad smrtí Gwen a jako Spider-Man vyrazí s podporou
tety May do nové akce… – V prologu jsou další podrobnosti o smrti Peterových rodičů. Tvůrci
postupují v nastolené linii, v nichž je superhrdina zdánlivě obyčejným klukem, který se rád
baví, i když musí čelit i tragickým věcem. Jsou tu jasně rozděleny akční sekvence a
protahované melodramatické scény.
-tbkMARC WEBB (vl. jm. Marc Preston Webb, nar. 31.8.1974, Bloomington, Indiana) vyrůstal
ve wisconsinském Madisonu. Během studia angličtiny na Colorado College se začal věnovat
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filmu jako asistent při postprodukci dokumentárních snímků. Získal praktické zkušenosti
jako střihač a přestěhoval se do Los Angeles, kde se prosadil jako režisér víc než stovky
hudebních videoklipů (mj. Anastacia, Good Charlotte, Green Day, Maroon 5, Brand New,
Yellowcard, My Chemical Romance, Switchfoot, Jimmy Eat World, Snow Patrol, Weezer,
Fergie, All American Rejects). Režíroval také epizody TV seriálů The Office (Kancl – TV),
Lone Star (Osamělá hvězda) a byl výkonným producentem sitcomu ze zákulisí politické
kampaně Battleground (2012, Bojiště). Upoutal pozornost svým celovečerním debutem,
neobvyklou romantickou komedií 500 dnů se Summer, v níž hlavní role vytvořili Joseph
Gordon-Levitt a Zooey Deschanelová. Na základě jejího odborného ohlasu (mj. Cena ISA za
scénář a nominace na Zlatý glóbus za nejlepší komedii/muzikál a za mužský herecký výkon)
i divácké přízně mu byla studiem Columbia svěřena režie nové verze Spider-Mana. –
Filmografie (režie): kr. f. Seascape (2003), (500) Days of Summer (2009, 500 dnů se
Summer – V), The Amazing Spider-Man (2012, The Amazing Spider-Man), The Amazing
Spider-Man 2 (2014, The Amazing Spider-Man 2).
–mim-
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TRANSCENDENCE
barevný, psychologický, sci-fi, akční, thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby
Digital/Datasat/SDDS, dlouhý – 120 min.
Původní název: Transcendence. Země původu: Čína, USA. Výrobce: Straight Up Films. Pro
Alcon Entertainment. Ve spolupráci s DMG Entertainment. Rok výroby: 2014. Premiéra:
17.4.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky (české titulky). – Od tvůrců filmů
Počátek a trilogie Temný rytíř. Co kdyby vznikl zcela nový druh inteligence?
AUTOŘI: Scénář: Jack Paglen. Režie: Wally Pfister. Kamera: Jess Hall. Hudba: Mychael
Danna. Píseň Genesis (Jorma Kaukonen). Výprava: Chris Seagers. Kostýmy: George L. Little.
Střih: David Rosenbloom. Zvuk: (design) Mark Mangini; Willie D. Burton. Vizuální efekty:
(supervize) Nathan McGuinness; Double Negative. Zvláštní efekty: (koordinátor) Scott R.
Fisher. Koordinátoři kaskadérů: Darrin Prescott, Wade Allen. Výkonní producenti:
Christopher Nolan, Emma Thomasová, Dan Mintz. Producenti: Andrew A. Kosove, Broderick
Johnson, Kate Cohenová, Marisa Polvinoová, Annie Marterová, David Valdes, Aaron Ryder.
Koproducenti: Yolanda T. Cochranová, Steven P. Wegner, Regency Boiesová, Scott
Robertson. České titulky: neuvedeny.
HERCI: Johnny Depp (Will Caster), Rebecca Hallová (Evelyn Casterová), Paul Bettany (Max
Waters), Morgan Freeman (Joseph Tagger), Cillian Murphy (agent Buchanan), Kate Maraová
(Bree), Cole Hauser (plk. Stevens), Clifton Collins Jr. (Martin), Xander Berkeley (dr. Casey),
Lukas Haas (James Thomas).
Režijní debut Wallyho Pfistera, dlouholetého kameramana Christophera Nolana,
Transcendence je psychologickým sci-fi thrillerem s akčními prvky na oblíbené téma umělé
inteligence a její hrozby pro lidstvo. – Vědec Max Waters vzpomíná ve světě budoucnosti,
poznamenaném zkázou technologií, na své přátele a kolegy, manžele Willa a Evelyn
Casterovy. Před pěti lety spolu pracovali na projektu propojení digitální umělé inteligence
(zvané PINN) s lidským mozkem (tzv. Transcendenci), což by znamenalo zásadní převrat v
existenci lidstva. - Will se stane jednou z obětí skupinky teroristů s dobrými úmysly (RIFT),
kteří se pokusí zlikvidovat centrum výzkumu umělé inteligence (AI). Evelyn s Maxem se ho
marně pokusí zachránit tajným připojením k PINN. Muž zemře, ale vzápětí se přes počítač,
do nějž se podařilo zkopírovat jeho mysl, zjeví přátelům. Max marně varuje Evelyn, aby ho
nepřipojovala na internet. Záhy je unesen skupinkou RIFT, vedenou dívkou Bree. Will jako AI
ovládne síť. Přiměje milovanou a milující Evelyn (jíž se zjevuje zpočátku jen na monitoru,
zatímco později se dokáže i zhmotnit) vybudovat laboratoře ve vybydleném městečku
Brightwood a začne uskutečňovat plán na proměnu světa. Z lidí vytváří poslušné Hybridy. Max začne spolupracovat s RIFT, k níž se kvůli nebezpečí zkázy lidstva později připojí i FBI a
armáda. Také Evelyn si uvědomí, že věci se vymkly z rukou. Max chce zničit Willa virem, který
dobrovolně přijme Evelyn. Akce se sice zdaří, avšak Evelyn zemře spolu se zkázou manželovy
sítě. Virus však napadne celý internet a po celosvětovém blackoutu lidstvo musí žít jako v
předdigitální éře. – Původně sofistikovaný a v podstatě komorní příběh se postupně mění v
běžný thriller s akčními scénami. Jeho zajímavým protipólem je nedávno uvedený film Spikea
Jonze Ona (2013, Her) o lásce mezi mužem a umělou inteligencí, představovanou svůdným
hlasem Scarlett Johanssonové.
-tbkWALLY PFISTER (vl. jm. Walter Pfister, nar. 8.7.1961, Chicago, Illinois) pochází z novinářské
rodiny a vyrůstal v New Yorku, kde jeho otec pracoval jako producent televizních zpráv.
Natáčel amatérské filmy a po maturitě pracoval v marylandské stanici WMDT-TV jako
asistent a kameraman zpravodajství. Na počátku 80. let získal místo zvukaře a
kameramana ve zpravodajské agentuře ve Washingtonu. Podílel se na dokumentárním
pořadu stanice PBS, nazvaném Frontline (V přední linii), točil průmyslové filmy a reklamy.
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Režisér Robert Altman ho angažoval jako hereckého představitele televizního kameramana
do satirické minisérie o prezidentském kandidátovi Tanner ’88 a nakonec mu svěřil i práci
II. kameramana. Pfister pak vystudoval dvouletý kameramanský program Amerického
filmového institutu (AFI). Stal se švenkrem Janusze Kaminského a Phedona Papamichaela a
první samostatnou práci mu dal Roger Corman ve své společnosti Concorde. Řadu let
snímal laciné žánrové, často erotické snímky, než se seznámil s režisérem Christopherem
Nolanem a stal se jeho dvorním spolupracovníkem. Nolanovy filmy mu také přinesly
největší uznání, od nominace na Cenu ISA (Memento), přes tři oscarové nominace (Batman
začíná, Dokonalý trik, Temný rytíř) až k Oscaru samotnému (Počátek). Jako režisér
debutoval sci-fi thrillerem Transcendence (2014). – Filmografie: (neúplná; kamera, není-li
uvedeno jinak) Tanner ’88 (TV-1988; r. Robert Altman; spol. II. kam., herec), Body
Chemistry (1990; r. Kristine Petersonová; II. kam. – V), The Unborn (1991, Nenarozený; r.
Rodman Flender – V), Leather Jackets (1991, Kožené bundy; r. Lee Drysdale; II. kam.),
Lower Level (1991, Osudová chyba; r. Kristine Petersonová – V), Secret Games (1992, Tajné
hry; r. Gregory Alexander Hippolyte – TV), Sketch Artist (TV-1992, Skica smrti; r. Phedon
Papamichael – V), Night Rhythms (1992, Noční rytmy; r. A. Gregory Hippolyte – TV), Animal
Instincts (1992, Zvířecí instinkty; r. A. Gregory Hippolyte – V), Stepmonster (1993, Obludná
macecha; r. Jeremy Stanford), Amityville: A New Generation (1993, Amityville; r. John
Murlowski – V), Mirror Images II (1993, Odraz v zrcadle II; r. Gregory Dark – V), Object of
Obsession (1994, Předmět touhy; r. Gregory H. Brown – TV), Animal Instincts II (1994,
Zvířecí instinkty 2; r. Gregory Hippolyte – V), Secret Games 3 (1994, Tajné hry 3; r.
Alexander Gregory Hippolyte – TV), Stranger by Night (1994, Noční cizinec; r. Gregory H.
Brown), The Granny (1995, Babička; r. Luca Bercovici), Austin Powers: International Man of
Mystery (1997, Špionátor; r. Jay Roach; dod. záběry – V), Rhapsody in Bloom (1997,
Rozkvetlá rapsodie; r. Craig Saavedra – TV), A Kid in Aladdin’s Palace (1998, Calvin v
Aladinově paláci; r. Robert L. Levy – V), Breakfast with Einstein (TV-1998, Snídaně s
Einsteinem; r. Craig Shapiro – TV), Dennis the Menace Strikes Again! (1998, Dennis,
postrach okolí znovu zasahuje!; r. Charles T. Kanganis; II. kam. – TV), The Hi-Line (1999; r.
Ron Judkins), The Million Dollar Hotel (1999, The Million Dollar Hotel; r. Wim Wenders;
dod. záběry), Sharing the Secret (TV-2000, Tajemství; r. Katt Sheaová – V), Memento (2000,
Memento; r. Christopher Nolan), Scotland, Pa. (2001, Americký Macbeth; r. Billy
Morrissette – V), Sanctuary (TV-2001, Tajemný ostrov; r. Katt Sheaová – TV), Rustin (2001;
r. Rick Johnson), Insomnie (2002, Insomnia; r. Christopher Nolan), Laurel Canyon (2002,
Laurel Canyon; r. Lisa Cholodenkoová), Loupež po italsku (2003, The Italian Job; r. F. Gary
Gray), Batman začíná (2005, Batman Begins; r. Christopher Nolan), Slow Burn (2005,
Tajemná vražda; r. Wayne Beach – V), Dokonalý trik (2006, The Prestige; r. Christopher
Nolan), Temný rytíř (2008, The Dark Knight; r. Christopher Nolan), Počátek (2010,
Inception; r. Christopher Nolan), Moneyball (2011, Moneyball; r. Bennett Miller), dok.
Marley (2012; r. Kevin Macdonald; spol. kam.), Temný rytíř povstal (2012, The Dark Knight
Rises; r. Christopher Nolan), anim. f. Turbo (2013, Turbo; r. David Soren; vizuální poradce),
Transcendence (2014, Transcendence; režie).
–mim-
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TRANSFORMERS: ZÁNIK
barevný, akční, sci-fi, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, IMAX, Dolby Atmos/Datasat, dlouhý – 165
min.
Původní název: Transformers: Age of Extinction. Země původu: USA. Výrobce: Don
Murphy/Tom DeSanto / Di Bonaventura Pictures / Ian Bryce. Pro Paramount Pictures ve
spolupráci s Hasbro. Rok výroby: 2014. Premiéra: 26.6.2014. Monopol: CinemArt (do
26.6.2017). Mluveno: česky (dabováno – 2-D, 3-D); anglicky (české titulky – 2-D, IMAX). –
Nehrozí nám válka, hrozí nám zánik.
AUTOŘI: Námět: figurky společnosti Hasbro. Scénář: Ehren Kruger. Režie: Michael Bay.
Kamera: Amir Mokri. Hudba: Steve Jablonsky. Různé skladby a písně. Výprava: Jeffrey
Beecroft. Kostýmy: Marie-Sylvie Deveauová. Střih: William Goldenberg, Roger Barton, Paul
Rubell. Zvuk: (design) Ethan Van der Ryn, Erik Aadahl; Peter J. Devlin. Vizuální efekty:
(supervize) Scott Farrar; (+ animace) Industrial Light & Magic; Method. Zvláštní efekty:
(supervize) John Frazier. Stereografie: Matthew Blute. 3-D konverze: Legend 3D, Prime
Focus. Koordinátor kaskadérů: Mike Gunther. Výkonní producenti: Steven Spielberg,
Michael Bay, Brian Goldner, Mark Vahradian. Producenti: Lorenzo di Bonaventura, Tom
DeSanto, Don Murphy, Ian Bryce. Koproducenti: Allegra Cleggová, Matthew Cohan, K.C.
Hodenfield, Michael Kase. České titulky: František Fuka. České dialogy a režie české verze:
Ladislav Novák (LS Productions dabing).
HERCI: Mark Wahlberg (Cade Yeager - Marek Holý), Stanley Tucci (Joshua Joyce – Roman
Hájek), Kelsey Grammer (Harold Attinger – Jan Vlasák), Nicola Peltzová (Tessa Yeagerová –
Rozita Erbanová), Jack Reynor (Shane – Jan Škvor), Sophia Mylesová (Darcy Tirrelová – Irena
Máchová), T.J. Miller (Lucas Flannery – Vojtěch Hájek), Li Bingbingová (Su Yueming), Titus
Welliver (James Savoy). - HLASY: Peter Cullen/Zdeněk Maryška (Optimus Prime), Frank
Welker/Petr Gelnar (Galvatron), John Goodman/Ota Jirák (Hound), Robert Foxworth
(Ratchet), John DiMaggio/Igor Bareš (Crosshairs), Mark Ryan/Pavel Šrom (Lockdown), Reno
Wilson/Libor Terš (Brains), Ken Watanabe (Drift).
Akční sci-fi Transformers: Zánik je po snímcích Transformers (2007; Transformers),
Transformers: Pomsta poražených (2009, Transformers: Revenge of the Fallen) a
Transformes 3 (2011, Transformers: Dark of the Moon) dalším pokračováním komerčně
úspěšné série Michaela Baye o robotických mimozemšťanech Transformerech (jejichž
předobrazem jsou hračky společnosti Hasbro), schopných převtělovat se do různých aut. Tito
tvorové zničili svoji planetu Cybertron, když mezi sebou bojovali hodní Autoboti se zlými
Deceptiony. Pak žili na Zemi v utajení, dokud se Deceptioni nerozhodli podrobit si lidstvo…
Čtyři roky po boji mezi Deceptiony a Autoboty tajní agenti pod vedením Harolda Attingera
bez milosti likvidují ukrývající se Transformery. Ovdovělý automechanik, neúspěšný a
neúnavný vynálezce Cade Yeager objeví v městečku Paris starý náklaďák. Záhy se ukáže, že
jde o hledaného vůdce Autobotů Optima Primea. Cade, jeho sedmnáctiletá dcera Tessa i její
nápadník Shane se kvůli němu stanou pronásledovanými psanci. Cade zjistí, že společnost KSI
(Kinetic Solution Inc.) pod vedením vědce Joyce vyrábí bojové Transformery z arktického
transformeria a z „DNA“ zlikvidovaných Transformerů. Jenže ty nahackoval Deception
Galvatron, který hodlá zničit Zemi. Joyce se posléze přidá k trojici. Optimus Prime povolá
zbylé druhy skrývající se v Monument Valley. Bitva lidí a Autobotů s Galvatronem a jeho
klony o zničující bombu Zrno se nakonec odehraje v Hongkongu. Optimus Prime aktivuje
bojovníky dinoboty a po vítězství odletí ke Stvořitelům i se Zrnem. – Spletitý děj,
prošpikovaný nečistými „vládními“ praktikami, paranoiou agentů CIA a zpestřený Cadeovými
otcovskými problémy s dospívající Tessou, je záminkou pro velkolepé akční scény. –
Transformers: Zánik jsou prvním 3-D filmem natočeným na IMAX® 3-D digitální kameru.
Verze, promítaná v kině IMAX, má v akčních scénách obrazový formát 1:1,90.
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MICHAEL BAY (vl. jm. Michael Benjamin Bay, nar. 17.2.1965, Los Angeles) vyrůstal jako
adoptivní dítě v židovské rodině. Absolvoval elitní střední školu zaměřenou na umění
Crossroads v Santa Monice. Studoval angličtinu a film na connecticutské Metodistické
univerzitě (Wesleyan; 1986) a pokračoval ve filmových studiích na známé Umělecké škole
designu v Pasadeně (1988). Během školních let pracoval jako asistent v televizi a také
příležitostně hrál, např. v jedné epizodě seriálu Miami Vice (uveden v TV). Uplatnil se jako
režisér videoklipů (Donny Osmond, Meat Loaf, Tina Turner, Lionel Ritchie, Wilson Phillips,
DiVinyls, Aerosmith) a reklamních spotů (Americký Červený kříž, Levi’s, Nike, Budweiser,
Coca-Cola, Reebok, Miller, Isuzu, Mercedes). Působil pod křídly specializované společnosti
Propaganda Films a v obou oborech se zařadil k nejoceňovanějším tvůrcům 90. let,
zejména za sérii spotů z reklamní kampaně Got Milk?, kterou sám navrhl. Byl angažován
do Hollywoodu, kde navázal mimořádně úspěšnou spolupráci s producentem Jerrym
Bruckheimerem, a stal se předním režisérem nákladných, vizuálně i zvukově opulentních
snímků, v nichž dominovaly rychlý střih akčních scén a propracované zvláštní efekty.
Největšího diváckého ohlasu dosáhl katastrofickým filmem Armageddon (výroční sci-fi
cena Saturn za režii) a akční sérií Transformers. Jeho dílo bývá často terčem kritických
výpadů. Jako režisér byl čtyřikrát nominován na Zlatou malinu a jednou ji dokonce obdržel
(Transformers: Pomsta poražených). V roce 2001 založil s producenty Bradem Fullerem a
Andrewem Formem výrobní společnost Platinum Dunes, specializující se na remaky
úspěšných titulů, zejména hororů. V poslední době své aktivity rozšířil také o produkci TV
seriálů Black Sails (2014, Černé plachty) a The Last Ship (2014, Poslední loď). Od konce 90.
let má podíl ve známé trikové společnosti Digital Domain a s dlouholetým
spolupracovníkem Scottem Gardenhourem založil vlastní firmu na výrobu reklamních
spotů The Institute (2001). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) akční komedie
Mizerové (1995, Bad Boys) s Martinem Lawrencem a Willem Smithem, akční thriller,
odehrávající se ve vězeňské pevnosti Alcatraz, Skála (1996, The Rock) se Seanem
Connerym a Nicolasem Cagem, akční sci-fi o hrozící srážce s asteroidem Armageddon
(1998, Armageddon; + spol. prod., herec) s Brucem Willisem, výpravný válečný snímek
Pearl Harbor (2001, Pearl Harbor; + spol. prod.) s Benem Affleckem a Joshem Hartnettem,
pokračování akční komedie Mizerové II (2003, Bad Boys II; + herec), sci-fi drama Ostrov
(2005, The Island; + spol. prod.) s Ewanem McGregorem a Scarlett Johanssonovou, akční
sci-fi trilogie Transformers (2007, Transformers; + spol. prod.), Transformers: Pomsta
poražených (2009, Transformers: Revenge of the Fallen; + spol. prod.) a Transformers 3
(2011, Transformers: Dark of the Moon; + spol. prod.), černá kriminální komedie podle
skutečných událostí Pot a krev (2013, Pain & Gain; + spol. prod.) s Markem Wahlbergem a
Dwaynem Johnsonem, další pokračování Transformers: Zánik (2014, Transformers: Age of
Extinction; + spol. prod.); (produkce či podíl na ní) Texaský masakr motorovou pilou (2003,
The Texas Chainsaw Massacre; r. Marcus Nispel), 3:15 zemřeš (2005, The Amityville Horror;
r. Andrew Douglas), Texaský masakr motorovou pilou: Počátek (2006, The Texas Chainsaw
Massacre: The Beginning; r. Jonathan Liebesman), The Hitcher (2006, Stopař; r. Dave
Meyers – V), Nenarození (2008, The Unborn; r. David S. Goyer), The Horsemen (2008,
Jezdci Apokalypsy; r. Jonas Akerlund – V), Pátek třináctého (2009, Friday the 13th; r.
Marcus Nispel), A Nightmare on Elm Street (2010, Noční můra v Elm Street; r. Samuel
Bayer – V), Jsem číslo čtyři (2011, I Am Number Four; r. D.J. Caruso), Očista (2013, The
Purge; r. James DeMonaco), Očista: Anarchie (2014, The Purge: Anarchy; r. James
DeMonaco), Želvy Ninja (2014, Teenage Mutant Ninja Turtles; r. Jonathan Liebesman),
Ouija (2014; r. Stiles White), Project Almanac (2014; r. Dean Israelite); (herec) Vengeance:
The Story of Tony Cimo (TV-1986, Pomsta: Příběh Tonyho Cima; r. Marc Daniels), Mystery
Men (1999; r. Kinka Usher – V), Divoké kočky (2000, Coyote Ugly; r. David McNally).
-mim-
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3 DNY NA ZABITÍ
barevný, špionážní, akční thriller, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 35mm, Dolby Digital
(Datasat/SDDS), dlouhý – 117 min.
Původní název: 3 Days to Kill. Země původu: USA, Francie. Výrobce: Wonderland Sound /
Vision. Koprodukce: 3DTK / Relativity. Pro Relativity Media / EuropaCorp. Rok výroby: 2013.
Premiéra: 17.4.2014. Monopol: Bioscop. Mluveno: anglicky, francouzsky, německy (české
titulky).
AUTOŘI: Námět: Luc Besson. Scénář: Luc Besson, Adi Hasak. Režie: McG [Joseph McGinty
Nichol]. Kamera: Thierry Arbogast. Hudba: Guillaume Roussel. Různé skladby a písně.
Výprava: Sébastien Inizan. Kostýmy: Olivier Bériot. Střih: Audrey Simonaudová. Zvuk:
Stéphane Bucher, Frederic Dubois, Didier Lozahic. Vizuální efekty: (supervize) Yann de
Cadoudal, Rodolphe Chabrier; Digital Factory, MacGuff. Zvláštní efekty: (supervize) Philippe
Hubin. Koordinátor kaskadérů: Dominique Fouassier. Výkonní producenti: Tucker Tooley;
Ron Burkle, Jason Colbeck. Producenti: Marc Libert, Ryan Kavanaugh. České titulky:
neuvedeny.
HERCI: Kevin Costner (Ethan Renner), Amber Heardová (Vivi Delayová), Hailee Steinfeldová
(Zooey Rennerová), Connie Nielsenová (Christine Rennerová), Tómas Lemarquis (Albín),
Richard Sammel (Vlk), Marc Andréoni (Mitat), Bruno Ricci (Guido), Jonas Bloquet (Hugh), Mai
Anh Le (Yasmin).
Neúnavný iniciátor akčních projektů Luc Besson stvořil (jako autor námětu a spoluautor
scénáře) variantu na své úspěšné snímky s Liamem Neesonem 96 hodin (2007, Taken; r.
Pierre Morel) a 96 hodin: Odplata (2012, Taken 2; r. Olivier Megaton). Režie standardního
špionážního akčního thrilleru 3 dny na zabití s Kevinem Costnerem se ujal žánrový specialista
McG. – Po fiasku v Bělehradě, kde se CIA nepodařilo dostat mezinárodního teroristu Vlka ani
jeho pobočníka Albína, se stárnoucí agent Ethan Renner, jemuž lékaři sdělili, že mu kvůli
rakovině zbývají tři měsíce života, uchýlí do Paříže k manželce Christine a k šestnáctileté
dceři Zooey, které dlouhá léta zanedbával. Avšak asertivní agentka Vivi Delayová jej donutí
dokončit nedodělaný případ s tím, že mu za to poskytne experimentální lék, jenž mu může
prodloužit život. Při plnění úkolu agent neví, kam dřív skočit. Vše mu komplikuje starost o
dceru, s níž se ovšem postupně sbližuje. Po četných peripetiích se mu podaří úkol splnit.
Albína strčí pod metro, ale nemohoucího Vlka odmítne zastřelit; udělá to za něj cynická
kolegyně.
-tbkMcG (vl. jm. Joseph McGinty Nichol, nar. 9.8.1968, Kalamazoo, Michigan) vyrůstal v
kalifornském Newport Beach, kde se spolužákem Markem McGrathem založil alternativní
rockovou skupinu, později známou pod názvem Sugar Ray. Chtěl být zpěvákem a
frontmanem kapely, ale nakonec se stal spoluautorem písní a hudebním producentem.
Absolvoval bakalářská studia psychologie na Kalifornské univerzitě v Irvine, ale většinu
úsilí věnoval hudbě. Natáčel videoklipy skupiny a posléze i dalších umělců (Cypress Hill,
Sublime, Fastball, Smash Mouth, The Offspring, Barenaked Ladies, Basement Jaxx aj.), což
ho přivedlo k tvorbě reklamních spotů (Major Baseball League, Coca-Cola, GAP). Díky
přímluvě Drew Barrymoreové dostal možnost režírovat divácky úspěšný snímek Charlieho
andílci a jeho pokračování. Protože se jeho další filmové projekty vyvíjely příliš pomalu,
přešel do televize, kde se vedle několika hudebních speciálů a neprodaných pilotů podílel
jako výkonný producent v rámci vlastní společnosti Wonderland Sound and Vision na řadě
seriálů, např. Fastlane (2002-2003, Na plný plyn; + spol. nám., spol. režie), The O.C. (20032007, O.C. – TV), The Mountain (2004-05, Zimní ráj – TV), Supernatural (2005-2013, Lovci
duchů – TV), Chuck (2007-2012; + spol. režie – TV), Sorority Forever (2008, Dívčí klub
navždy), Human Target (2010-2011, Lidský terč – TV), Nikita (2010-2013; uveden v TV), Aim
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High (2011-2013, Mířit vysoko), The Mysteries of Laura (2014-201?, Lauřiny záhady; + spol.
režie). Pro filmové plátno režíruje se střídavými úspěchy vysokorozpočtové žánrové
snímky. Od roku 2010 je jeho životní partnerkou herečka Bridget Moynahanová. –
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) akční komedie podle stejnojmenného TV seriálu
Charlieho andílci (2000, Charlie’s Angels) a Charlieho andílci: Na plný pecky (2003, Charlie’s
Angels: Full Throttle), obě s Drew Barrymoreovou, Cameron Diazovou a Lucy Liuovou,
střm. hudební dok. Dan Finnerty & The Dan Band: I Am Woman (TV-2005; + spol. prod.),
drama podle skutečné události ze začátku 70. let o budování nového univerzitního
fotbalového mužstva poté, co členové předchozího týmu zahynuli při leteckém neštěstí,
We Are Marshall (2006, Návrat na vrchol – V) s Matthewem McConaugheyem v úloze
nového kouče, čtvrtý z populární série sci-fi thrillerů Terminator Salvation (2009,
Terminator Salvation) s Christianem Balem v roli zachránce Johna Connora, akční komedie
o soupeřících agentech CIA Tohle je válka! (2012, This Means War) s Chrisem Pinem,
Tomem Hardym a Reese Witherspoonovou, neprodané pilotní snímky Westside (TV-2013;
+ spol. prod.) a Guilty (TV-2013, Vinen), drama stárnoucího agenta tajné služby 3 dny na
zabití (2014, 3 Days to Kill) s Kevinem Costnerem; (neúplná; podíl na produkci či výkonné
produkci) Stay Alive (2006, Zůstaňte naživu; r. William Brent Bell), Stolen (2012, Unesená;
r. Simon West – V), Mercy (2014; r. Peter Cornwell).
-mim-
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300: VZESTUP ŘÍŠE
barevný, akční, historický, komiksový, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby 5.1 (Dolby
Digital/Datasat), dlouhý – 103 min.
Původní název: 300: Rise of an Empire. Země původu: USA. Výrobce: Cruel and Unusual
Films / Mark Canton/Gianni Nunnari. Pro Warner Bros. / Legendary Pictures. Rok výroby:
2013. Premiéra: 6.3.2014. Monopol: Warner Bros. ČR. Mluveno: anglicky. České titulky. – Od
producenta Zacka Snydera, režiséra 300 a Muž z oceli.
AUTOŘI: Námět: Frank Miller - postavy. Scénář: Zack Snyder, Kurt Johnstad. Režie: Noam
Murro. II. režie: Damon Caro. Kamera: Simon Duggan. II. kamera: Lorenzo Senatore. Hudba:
Junkie XL. Různé skladby a písně. Výprava: Patrick Tatopoulos. Kostýmy: Alexandra
Byrneová. Střih: Wyatt Smith, David Brenner. Zvuk: (design) Eric A. Norris, Tom Ozanich;
Mark Holding. Vizuální efekty: (supervize) Richard Hollander, John DJ DesJardin; Scanline
VFX, MPC, Cinesite VFX. Koordinátoři kaskadérů: Damon Caro, Jim Halty, Guillermo Grispo,
Matthew Rugetti, Ryan Watson, Tim Rigby. Výkonní producenti: Thomas Tull, Frank Miller,
Stephen Jones, Craig J. Flores, Jon Jashni. Producenti: Gianni Nunnari, Zack Snyder, Deborah
Snyderová, Bernie Goldmann. Koproducenti: Wesley Coller, Alex Garcia, Rose Sharon
Peledová. České titulky: Petr Štádler (SDI Media).
HERCI: Sullivan Stapleton (Themistoklés), Eva Greenová (Artemísie), Lena Headeyová
(Gorgó), Hans Matheson (Aeskylós), Callan Mulvey (Scylliás), David Wenham (Dílios), Rodrigo
Santoro (Xerxés), Jack O’Connell (Kalistó), Andrew Tiernan (Efialtés), Igal Naor (Dareios).
Snímek Zacka Snydera 300: Bitva u Thermopyl (2007, 300) o hrdinném boji spartského krále
Leonida a jeho mužů s perskou armádou božského Xerxa měl takový úspěch, že pokračování
bylo nabíledni. Téměř všechny hlavní postavy tohoto příběhu sice zemřely, ale řecko-perské
boje se odehrávaly i na moři, jež se stalo jevištěm snímku Noama Murroa 300: Vzestup říše.
Po prologu o porážce perského vojska u Marathonu v roce 490 př. n. l. se tvůrci vracejí do
roku 480 př. n. l., ale s jinými hrdiny. Protagonistou je Athéňan Themistoklés, který jako
vojevůdce pochopil, že převaha Řecka proti Peršanům je na moři a ve sjednocení městských
států. Jeho protivnicí v čele perského loďstva je půvabná a nelítostná Artemísie; vypravěčkou
příběhu je však spartská královna Gorgó, vdova po králi Leónidásovi. Velmi brutální snímek
opět kombinuje hereckou akci s trikovou metodou modrého pozadí a výtvarné řešení vychází
z komiksu Franka Millera. Hlavním motivem je obrana demokracie: Řekové raději volí smrt
na nohou než život na kolenou. - Hlavní postavy mají předobraz v historii včetně Artemísie,
která u Salamíny opravdu bojovala v čele svých pěti lodí.
-katNOAM MURRO (nar. 16.8.1961, Jeruzalém, Izrael) původně studoval architekturu na
Bezalelově umělecké škole v rodném městě. V roce 1987 přesídlil do New Yorku a později
do Los Angeles, kde pracoval v reklamních agenturách. Po několika letech se osamostatnil
a s Shawn Lacy Tessaroovou založil v roce 2000 vlastní společnost Biscuit Filmworks. Stal se
oceňovaným reklamním režisérem (Lipton, Guinness, Audi, Land Rover, Direct TV,
Comcast, Stella Artois, Olympus, Volkswagen, Nike aj.), až si ho všiml Hollywood. Jeho
nejznámějším dílem je pokračování úspěšného akčního snímku 300: Vzestup říše. Jako
režisér se také podílel na interaktivním projektu HBO, nazvaném Imagine (2009). –
Filmografie (režie): příběh ovdovělého vysokoškolského profesora, jenž naváže vztah se
svojí bývalou studentkou, Smart People (2007, Samotář – V) s Dennisem Quaidem a Sarah
Jessicou Parkerovou, krvavý příběh z řecké historie podle komiksu Franka Millera 300:
Vzestup říše (2014, 300: Rise of an Empire) s Evou Greenovou.
-mim-
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TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
barevný, animovaný, dobrodružný, komedie, přístupný, 1:1,35, 2-D, 3-D, Dolby Atmos,
dlouhý – 92 min.
Původní název: Penguins of Madagascar. Země původu: USA. Výrobce: PDI / DreamWorks.
Pro DreamWorks Animation. Rok výroby: 2014. Premiéra: 27.11.2014. Monopol: CinemArt
(do 27.5.2016). Mluveno: česky (dabováno: 2-D, 3-D); anglicky (české titulky: 2-D). – Špióni
se nerodí… oni se líhnou.
AUTOŘI: Námět: Alan Schoolcraft, Brent Simons, Michael Colton, John Aboud. Scénář:
Michael Colton, John Aboud, Brandon Sawyer. Režie: Eric Darnell, Simon J. Smith. Hudba:
Lorne Balfe. Různé skladby a písně. Výprava: Shannon Jeffriesová. Střih: Nick Kenway. Zvuk:
(+ design) Paul N.J. Ottosson. Vedení animace postav: Olivier Staphylas. Vizuální efekty:
(supervize) Philippe Gluckman. Výkonní producenti: Tom McGrath, Mireille Soriaová, Eric
Darnell. Producenti: Lara Breayová, Mark Swift. Koproducent: Tripp Hudson. České dialogy:
Jana Dotlačilová. Režie českého znění: Alice Hurychová (LS Productions dabing).
HLASY: Tom McGrath/Igor Bareš (Skipper), Christopher Knights/Pavel Tesař (Vojín), Chris
Miller/Libor Terš (Kowalski), Conrad Vernon (Rico), John Malkovich/Pavel Vondra (Oktavius
Brine), Benedict Cumberbatch/Jiří Ployhar (agent Confidentiel), Ken Jeong/Viktor Dvořák
(Kraťas), Annet Mahendruová/Irena Máchová (Eva), Peter Stormare/Ladislav Županič
(Desátník), Andy Richter/Jan Maxián (Mort), Werner Herzog (dokumentarista).
Čtveřice vykutálených tučňáků, vydávajících se za tajné agenty, se poprvé objevila ve
vedlejších rolích komerčně úspěšného filmu Madagaskar (2005, Madagascar; r. Eric Darnell,
Tom McGrath) a ve dvou pokračováních Madagaskar 2 (2008, Madagascar Escape 2 Africa; r.
Eric Darnell, Tom McGrath) a Madagaskar 3 (2012, Madagascar 3: Europe’s Most Wanted; r.
Eric Darnell, Conrad Vernon, Tom McGrath). Ve snímku Erica Darnella a Simona J. Smithe
Tučňáci z Madagaskaru mají Skipper, Kowalski, Rico a Vojín hlavní roli a diváci se v úvodu
dozví, jak se seznámili a jak v Antarktidě zachránili vejce, z něhož se vyklubal nejmladší člen
týmu Vojín. Skipper je uznávaný vůdce, Kowalski je mozkem týmu, zbrklý Rico neřízenou
střelou a benjamínek Vojín by se rád konečně prosadil. Na oslavu Vojínových desátých
narozenin se tučňáci vloupají do pevnosti Fort Knox, ale ne kvůli zlatu, nýbrž kvůli sýrovým
křupkám z prodejního automatu pro oslavence. Chce se jich tu zmocnit chobotnice Dave,
vystupující jako doktor Oktavius Brine. Při honičce, která zavede agenty do Benátek, pomůže
tučňákům mezidruhová špionážní jednotka Severák (vlk Confidentiel, lední medvěd Desátník
a sněžná sova Eva). Ti také chtějí nebezpečného Davea chytit. - Octavius, který nenávidí
všechny tučňáky, je rozhodnutý jednou provždy zbavit černobílé opeřence roztomilosti. Na
poslední chvíli mu v tom zabrání odvážný Vojín. – I nový snímek si udržuje kvality
předcházejících dílů a pobaví celou rodinu. –kat-
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ÚSVIT PLANETY OPIC
barevný, akční, sci-fi, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby Atmos, dlouhý – 131 min.
Původní název: Dawn of the Planet of the Apes. Země původu: USA. Výrobce: Chernin
Entertainment. Ve spolupráci s TSG Entertainment / Ingenious Media. Pro Twentieth Century
Fox. Rok výroby: 2014. Premiéra: 17.7.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: anglicky (české
titulky). – Poslední šance na mír.
AUTOŘI: Námět: Rick Jaffa, Amanda Silverová – postavy; (neuveden) Pierre Boulle – román
Planeta opic (1963, česky naposledy BB art, Praha 2000). Scénář: Rick Jaffa, Amanda
Silverová, Mark Bomback. Režie: Matt Reeves. II. režie: Brad Parker, Gary Powell. Kamera:
Michael Seresin. II. kamera: Gary Capo. Hudba: Michael Giacchino. Různé skladby a písně.
Výprava: James Chinlund. Kostýmy: Melissa Bruningová. Střih: William Hoy, Stan Salfas.
Zvuk: (design) Will Files; Ed White. Zvláštní maskérské efekty: (design) Bill Terezakis.
Vizuální efekty: (supervize) Joe Letteri, Dan Lemmon; Weta Digital. Zvláštní efekty:
(supervize) Matt Kutcher. Koordinátoři kaskadérů: Charles Croughwell, Marny Eng, Terry
Notary. Výkonní producenti: Thomas M. Hammel, Mark Bomback. Producenti: Peter
Chernin, Dylan Clark, Rick Jaffa, Amanda Silverová. České titulky: Petr Zenkl.
HERCI: Andy Serkis (Cézar), Jason Clarke (Malcolm), Gary Oldman (Dreyfus), Keri Russellová
(Ellie), Toby Kebbell (Koba), Kodi Smit-McPhee (Alexander), Kirk Acevedo (Carver), Jon Eyez
(Foster), Enrique Murciano (Kemp), Terry Notary (Roket), Judy Greerová (Cornelia), Nick
Thurston (Modroočko), Karin Konovalová (Maurice), Keir O’Donnell (Finney), Kevin Rankin
(McVeigh).
CENA: Oscar: (nominace) nejlepší vizuální efekty (Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett,
Erik Winquist). Cena BAFTA: (nominace) nejlepší zvláštní vizuální efekty (Joe Letteri, Dan
Lemmon, Erik Winquist, Daniel Barrett).
Akční sci-fi Matta Reevese Úsvit planety opic navazuje na úspěšný titul Zrození Planety opic
(2011, Rise of the Planet of the Apes; r. Rupert Wyatt), což byl vlastně prequel adaptace
románu Pierra Boullea Planeta opic (1967, Planet of the Apes; r. Franklin J. Schaffner) i jeho
stejnojmenného remaku (2001; r. Tim Burton). – Tvůrci v úvodu přibližují dobu před deseti
lety, kdy skupina inteligentních opic, vedená šimpanzem Cézarem, uprchla ze San Francisca.
Jsou to myslící bytosti díky genovému přípravku ALZ 112, vyvinutému pro léčbu
Alzheimerovy choroby. Vedlejším produktem však byl pro člověka smrtící virus opičí chřipky.
Přežili jen geneticky imunní lidé. - Početná skupina lidoopů v čele s Cézarem a jednookým
Kobou si vybudovala sídlo v sekvojovém lese nedaleko San Francisca. Když se tu objeví
výprava, vedená inženýrem Malcolmem, Cézar lidi (zaskočené tím, že mluví) pošle pryč.
Vůdce sanfranciské kolonie Dreyfus pověří Malcolma, aby se s lidoopy dohodl kvůli obnově
přehradní elektrárny. Šestičlenné skupince, v níž je i Malcolmova přítelkyně, lékařka Ellie, a
jeho syn Alexander, se to podaří. Jenže Koba zosnuje spiknutí. Postřelí Cézara, zapálí osadu,
obviní z toho lidi a v čele zfanatizovaných soukmenovců vytáhne k městu. Cézar díky Ellii
přežije. Ukryje se s ní, s Malcolmem a s Alexandrem v domě, kde žil s vědcem Willem.
Lidoopi zatím dobudou kolonii. Koba nechá zavřít Cézarovy věrné. Cézar později v souboji
Kobu zabije. Ví však, že válka bude pokračovat… - Ponurý příběh má napětí a spád. Opice
představují herci, nasnímaní pomocí motion capture. - V souvislosti s filmem vyšly v knižní
podobě oficiální prequel Grega Keyese Ohnivá bouře (2014, nakladatelství Laser, Plzeň 2014)
a oficiální filmová novelizace Alexe Irvinea Úsvit Planety opic (2014, nakladatelství Laser,
Plzeň 2014).
-katMATT REEVES (vl. jm. Matthew George Reeves, nar. 29.4.1966, Rockville Centre, Long
Island, stát New York) vyrůstal v Los Angeles a od mládí natáčel amatérské snímky.
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Vystudoval film na Jihokalifornské univerzitě (USC) a nejdřív se uplatnil jako scenárista. S
přítelem z dětství J.J. Abramsem vytvořili seriál o vysokoškolské studentce Felicity (19982002; + spol. režie, spol. prod. – TV). Jako režisér se podílel na seriálech Relativity
(Relativita), Homicide: Life on the Street (Zločin v ulicích – TV) a pak režíroval pilotní díly
seriálů Gideon’s Crossing (2000, Gideonova křižovatka), Miracles (2003, Zázraky – TV) a
Conviction (2006, Usvědčeni – TV). V Hollywoodu se prosadil jako tvůrce žánrových titulů, z
nichž nejúspěšnější byl zatím prequel k Planetě opic. – Filmografie: (podíl na scénáři, neníli uvedeno jinak) Přepadení 2: Temné území (1995, Under Siege 2: Dark Territory; r. Geoff
Murphy), The Yards (2000, Temná zákoutí; r. James Gray; + spol. prod. – V); (režie, není-li
uvedeno jinak) kr. absolventský snímek o muži s panickou hrůzou z nečekané smrti Mr.
Petrified Forrest (1992, Zkoprnělý pan Forrest; + sc., spol. střih), zařazený do triptychu
fantasy filmů Future Shock (1993, Smrtící iluze – V), nezávislá romantická komedie The
Pallbearer (1996, Smuteční host; + spol. sc. – TV) s Davidem Schwimmerem a Gwyneth
Paltrowovou, katastrofický horor o zničení Manhattanu obří obludou Monstrum (2007,
Cloverfield), natočený v produkci J.J. Abramse jako „nalezený obrazový záznam“, remake
skandinávského upírského hororu Let Me In (2010, Ať vejde ten pravý; + sc. – V) s Chloë
Grace Moretzovou, další díl populární filmové série Úsvit planety opic (2014, Dawn of the
Planet of the Apes). -mim-
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ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ
barevný, animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby
Digital/Datasat, dlouhý – 85 min.
Původní název: Escape from Planet Earth. Země původu: USA, Kanada. Výrobce: Rainmaker
Entertainment. Pro The Weinstein Company / Kaleidoscope TWC. Ve spolupráci s GRF
Productions. Rok výroby: 2013. Premiéra: 7.8.2014. Monopol: Mirius Film Distribution.
Mluveno: česky (dabováno). – Největší tajemství Země budou odhaleny!
AUTOŘI: Námět: Tony Leech, Cory Edwards. Scénář: Bob Barlen, Cal Brunker. Spolupráce na
scénáři: Stephen Fry, Dan Mazer, David Javerbaum. Režie: Cal Brunker. Kamera: Matthew A.
Ward. Hudba: Aaron Zigman. Různé skladby a písně. Výprava: Barry Jackson. Návrhy postav:
David Krentz, Sarah Mensingaová. Střih: Matthew Landon, Scott Winlaw. Zvuk: Dave
Patterson. Vedení animace: Adam Wood. Výkonní producenti: Bob Weinstein, Harvey
Weinstein, Marvin Peart, Tony Leech, Radenko Milakovic. Producenti: Catherine Winderová,
Luke Carroll, Brian Inerfeld. České dialogy: Ivan Kotmel. Režie českého znění: Jiří Balcárek
(Harryton studio).
V českém znění mluví: Igor Bareš (Scorch Supernova), Jan Maxián (Gary), Klára Sochorová
(Kira), Regina Řandová (Lena), Pavel Vondra (generál Shanker), Filip Švarc (James), Irena
Hrubá (Io), Jakub Saic (Doc), Ladislav Cigánek (Thurman). - V původním znění mluví:
(uvádíme pro úplnost) Brendan Fraser (Scorch), Rob Corddry (Gary), Sarah Jessica Parkerová
(Kira), Jessica Albaová (Lena), William Shatner (generál Shanker), Ricky Gervais (James),
Jonathan Morgan Heit (Kit), Sofia Vergaraová (Gabby), Jane Lynchová (Io), Craig Robinson
(Doc), Steve Zahn (Hawk), George Lopez (Thurman).
Dobrodružný rodinný snímek Útěk z planety Země je celovečerním debutem animátora a
výtvarníka Cala Brunkera. - Arogantního astronauta Scorche Supernovu z planety Baab pošle
jeho nadřízená Lena na Zemi, které modří Baaboňané říkají Temná planeta; prý odtud
zachytili volání o pomoc. Jeho bratrovi Garymu se to nezdá, ale marně ho varuje. Scorch na
Zemi padne do rukou fanatického amerického generála Shankera, který unáší
mimozemšťany, přivlastňuje si jejich technologie a zamýšlí vyrobit zbraň, která by je všechny
vyhladila. Gary odletí za sourozencem a podaří se mu ho osvobodit stejně jako ostatní
uvězněné mimozemšťany.
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V NITRU LLEWYNA DAVISE
barevný, smutná komedie, hudební, road movie, 12 nevhodný pro děti, 2-D, Dolby
Digital/Datasat/SDDS, dlouhý – 105 min.
Původní název: Inside Llewyn Davis. Země původu: USA, Francie, Lucembursko. Výrobce:
CBS Films / StudioCanal. Ve spolupráci s Anton Capital Investors. Rok výroby: 2012.
Premiéra: 20.2.2014. Monopol: Blue Sky Film. Mluveno: anglicky (české titulky).
AUTOŘI: Scénář: Joel Coen, Ethan Coen. Režie: Joel Coen, Ethan Coen. Kamera: Bruno
Delbonnel. Hudba: různé skladby a písně. Hudební producent: TBone Burnett. Výprava: Jess
Gonchor. Kostýmy: Mary Zophresová. Střih: Roderick Jaynes [Joel Coen, Ethan Coen]. Zvuk:
Peter F. Kurland. Vizuální efekty: (supervize) Alex Lemke; Framestore. Výkonní producenti:
Robert Graf, Olivier Courson, Ron Halpern. Producenti: Scott Rudin, Ethan Coen, Joel Coen.
České titulky: Petr Putna (Filmprint Digital).
HERCI: Oscar Isaac (Llewyn Davis), Carey Mulliganová (Jean), Justin Timberlake (Jim), John
Goodman (Roland Turner), Garrett Hedlund (Johnny Five), F. Murray Abraham (Bud
Grossman), Ethan Phillips (Mitch Gorfein), Robin Bartlettová (Lillian Gorfeinová), Max Casella
(Pappi Corsicato), Jerry Grayson (Mel Novikoff), Jeanine Serrallesová (Joy), Adam Driver (Al
Cody), Stark Sands (Troy Nelson), Alex Karpovsky (Marty Green), Helen Hongová (Janet
Fungová).
CENY (výběr): MFF v Cannes 2013: Velká cena poroty. Camerimage 2013, Toruň, Polsko:
Bronzová žába (Bruno Delbonnel). Cena LAFCA: nejlepší hudba (TBone Burnett). Cena NBR:
nejlepší původní scénář (Joel Coen, Ethan Coen). Ceny NSFC: nejlepší film, nejlepší režie (Joel
Coen, Ethan Coen), nejlepší herec (Oscar Isaac), nejlepší kamera (Bruno Delbonnel). Cena
NYFCC: nejlepší kamera (Bruno Delbonnel). - Oscar: (nominace) nejlepší kamera (Bruno
Delbonnel), nejlepší střih zvukových efektů (Skip Lievsay, Greg Orloff, Peter F. Kurland). Ceny
ISA: (nominace) nejlepší film, nejlepší herec (Oscar Isaac), nejlepší kamera (Bruno
Delbonnel). Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší komedie/muzikál, nejlepší herec v
komedii/muzikálu (Oscar Isaac), nejlepší původní píseň (Please Mr. Kennedy – Ed Rush,
George Cromarty, TBone Burnett, Justin Timberlake, Ethan Coen, Joel Coen). Ceny BAFTA:
(nominace) nejlepší původní scénář (Joel Coen, Ethan Coen), nejlepší kamera (Bruno
Delbonnel), nejlepší zvuk (Peter F. Kurland, Skip Lievsay, Greg Orloff).
Bratři Joel a Ethan Coenovi se ve svém dalším oceňovaném snímku, komorní smutné
hudební komedii s prvky psychologického filmu a road movie V nitru Llewyna Davise
inspirovali počátky folkové hudební scény v New Yorku na začátku šedesátých let, konkrétně
postavou písničkáře Davea Van Ronka. – Děj se odehrává během několika sychravých
zimních dnů v roce 1961. Folkový zpěvák a kytarista Llewyn Davis se marně snaží prorazit v
klubu Gaslight Café. Přespává u přátel a nemá ani kabát, ale je hrdý na vlastní svobodu.
Neuvědomuje si však, že svým egoismem zároveň často ubližuje lidem okolo sebe. V nouzi
vyrazí do Chicaga, ale ani tam neuspěje. Nepodaří se mu získat dřívější práci námořníka v
obchodním loďstvu. Vrací se zpět do Greenwich Village a ví, že ho čeká jen další pochmurná
existence... – Snímek se točí ve zvláštním kruhu a nesympatického hrdinu provází nehostinná
atmosféra. V popředí jsou samozřejmě kromě osobitého vizuálního ztvárnění též zvuková
složka filmu a přesvědčivé herecké podání v popředí s životním výkonem Oscara Isaaca. –
Název je odvozen od titulu Davisovy neúspěšné LP desky.
-tbkBratři JOEL COEN (vl. jm. Joel Daniel Coen, nar. 29.11.1954, Minneapolis, Minnesota) a
ETHAN COEN (vl. jm. Ethan Jesse Coen, nar. 21.9.1957, Minneapolis, Minnesota) mají
židovské předky a vyrůstali v rodině vysokoškolských pedagogů na minneapolském
předměstí St. Louis Park. Už od dětství natáčeli 8mm kamerou remaky filmů, jež viděli v
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televizi. Joel absolvoval filmový program na Newyorské univerzitě (NYU), zakončený
půlhodinovým absolventským snímkem Soundings (1978, Zvuky odvedle), a Ethan
vystudoval filozofii na Princetonské univerzitě (1979). Joel získal další zkušenosti jako
pomocný střihač u Sama Raimiho, zatímco Ethan pracoval jako scenárista v televizi.
Společně začali natáčet filmy, v nichž zprvu s minimálními prostředky velmi dovedně
parafrázovali zavedené hollywoodské žánry. V jejich tvorbě se často vyskytují překvapivé
zvraty a motiv nepovedeného zločinu, brutalita předváděné akce bývá odlehčena černým
humorem. Přitahují je neobvyklé lidské osudy, jež dokážou podat v odlišných polohách, od
kafkovského mystéria (Barton Fink) přes osudové drama (Muž, který nebyl), situační
komedii (Po přečtení spalte) až po prodlouženou židovskou anekdotu (Seriózní muž).
Pracují jak nezávisle, tak i pro hollywoodská studia, vždy s plnou tvůrčí autonomií. Některé
z jejich titulů měly značný ohlas i u mainstreamového publika, zejména Opravdová kuráž a
Tahle země není pro starý. Jejich díla byla vždy považována za výsledek společné práce, i
když se rozdělení funkcí mezi nimi měnilo. Až do roku 2003 se Joel podepisoval jako
režisér, Ethan jako producent a oba jako scenáristé. Od filmu Lupiči paní domácí mají
společný kredit jako scenáristé, režiséři i producenti. Navíc jsou u většiny svých snímků
také autory sestřihu (pod pseudonymem Roderick Jaynes). Využívají služeb stálých
spolupracovníků (kameraman Roger Deakins, skladatel Carter Burwell, střihač zvuku Skip
Lievsay) i hereckých představitelů (Frances McDormandová, John Turturro, Steve Buscemi,
John Goodman). Jsou majiteli výrobní společnosti Zoss Productions se sídlem v New Yorku,
kde také oba se svými rodinami žijí. Jejich snímky posbíraly množství festivalových vavřínů
i výročních ocenění, z nichž připomínáme jen ty nejdůležitější: Zbytečná krutost (Velká
cena poroty na FF Sundance, Cena ISA za režii ex aequo), Millerova křižovatka (Stříbrná
mušle za režii na MFF v San Sebastiánu), Barton Fink (Zlatá palma a Cena za režii na MFF v
Cannes), Fargo (Cena za režii na MFF v Cannes, Oscar za scénář, oscarové nominace za
nejlepší film, režii a střih, Cena ISA za nejlepší film, scénář a režii, Cena NYFCC za nejlepší
film, Ceny NBR a BAFTA za režii, Ceny WGA a LAFCA za scénář), Muž, který nebyl (Cena za
režii ex aequo na MFF v Cannes), Tahle země není pro starý (Oscar za nejlepší film, scénář a
režii, oscarová nominace za střih, Cena NYFCC za nejlepší film, scénář a režii, Cena NBR za
nejlepší film a scénář, Cena BAFTA za režii, Zlatý glóbus a Cena WGA za scénář), Seriózní
muž (Ceny NBR a NSFC za scénář, oscarové nominace za nejlepší film a scénář), Opravdová
kuráž (oscarové nominace za nejlepší film, scénář a režii), V nitru Llewyna Davise (Velká
cena poroty na MFF v Cannes, Cena NSFC za nejlepší film a režii, Cena NBR za scénář).
Ethan Coen byl navíc spoluscenáristou snímku The Naked Man (1998, Nahý muž; r. J. Todd
Anderson), vydal sbírku povídek Gates of Eden (1998, Brány ráje), sbírku básní The
Drunken Driver Has the Right of Way (2001, Opilý řidič má přednost v jízdě) a napsal
triptychy jednoaktovek Almost an Evening (2008, Skoro celý večer), Offices (2009,
Kanceláře), Happy Hour (2011, Šťastná hodina) a celovečerní hru Women or Nothing (2013,
Ženy nebo nic), inscenované na mimobroadwayských jevištích. Jeho jednoaktovka Talking
Cure (Léčba mluvením) byla součástí pásma Relatively Speaking (2011, Aby bylo jasno),
režírovaného na Broadwayi Johnem Turturrem. Joelovou druhou manželkou je od dubna
1984 herečka Frances McDormandová, s níž vychovává adoptivního chlapce, a Ethanovou
druhou ženou se v říjnu 1990 stala střihačka Tricia Cookeová, s níž má dvě děti. – Společná
filmografie: (scénář, režie a produkce, není-li uvedeno jinak) temný příběh partnerské
nevěry a krvavé odplaty Zbytečná krutost (1984, Blood Simple; + spol. střih) s Frances
McDormandovou, kriminální komedie o bezdětném manželském páru recidivisty a bývalé
policistky, kteří unesou ze zámožné rodiny jedno z paterčat, Raising Arizona (1987, Zmatky
v Arizoně – TV) s Nicolasem Cagem a Holly Hunterovou, gangsterské drama z doby
prohibice Millerova křižovatka (1990, Miller’s Crossing – V) s Gabrielem Byrnem, bizarní
příběh židovského dramatika v Hollywoodu Barton Fink (1991, Barton Fink; + střih) s
Johnem Turturrem, komedie z konce 50. let o naivním mladíkovi, jenž se stane
nepohodlným géniem v čele mamutí společnosti, Záskok (1994, The Hudsucker Proxy) s
Timem Robbinsem a Paulem Newmanem, černá kriminální komedie podle skutečných
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událostí z 80. let Fargo (1995, Fargo; + střih) s oscarovým výkonem Frances
McDormandové v úloze těhotné šerifky, kriminální komedie Big Lebowski (1998, The Big
Lebowski; + spol. střih) s Jeffem Bridgesem jako opileckým flákačem ve vleku událostí,
komedie o třech uprchlých trestancích v době hospodářské krize Bratříčku, kde jsi? (2000,
O Brother, Where Art Thou?; + spol. střih) s Georgem Clooneym a Johnem Turturrem,
černobíle natočený film noir ze 40. let o málomluvném holiči vtaženém do podvodu, jenž
se vymkne kontrole, Muž, který nebyl (2001, The Man Who Wasn’t; + spol. střih) s Billym
Bobem Thorntonem, romantická komedie o protřelém rozvodovém právníkovi, jenž padne
do osidel stejně mazané klientky, Nesnesitelná krutost (2003, Intolerable Cruelty; + střih) s
Georgem Clooneym a Catherine Zeta-Jonesovou, remake britské kriminální komedie Pět
lupičů a stará dáma pod titulem Lupiči paní domácí (2004, The Ladykillers; + střih) s
Tomem Hanksem, povídka Tuileries (scénář a režie) z filmu Paříži, miluji Tě (2006, Paris je
t’aime), adaptace brutálního kriminálního románu Cormaca McCarthyho Tahle země není
pro starý (2007, No Country for Old Men; + střih) s Tommym Lee Jonesem, Javierem
Bardemem a Joshem Brolinem, segment World Cinema (scénář a režie) do kolektivního
snímku Chacun son cinéma (2007, Každému jeho film), satirická komedie o alkoholickém
agentovi, jenž způsobí poprask zamýšleným vydáním svých memoárů, Po přečtení spalte
(2008, Burn After Reading; + střih) s Georgem Clooneym, černá komedie o univerzitním
profesorovi, na něhož dopadá jedna rána osudu za druhou, Seriózní muž (2009, A Serious
Man; + střih) s Michaelem Stuhlbargem, nová verze westernového románu Charlese
Portise Opravdová kuráž (2010, True Grit; + střih) s Jeffem Bridgesem v úloze opileckého
ochránce zákona, pomáhajícího nedospělé dívce pomstít jejího otce, příběh folkového
zpěváka v Greenwich Village na počátku 60. let V nitru Llewyna Davise (2013, Inside
Llewyn Davis; + střih, spol. píseň) s Oscarem Isaacem; (produkce či výkonná produkce,
není-li uvedeno jinak) Crimewave (1985, Vlna zločinu; r. Sam Raimi; spol. sc., herci), Špióni
jako my (1985, Spies Like Us; r. John Landis; Joel herec – V), dok. Down from the Mountain
(2001, Dolů z hory; r. Nick Doob, Chris Hegedus, D.A. Pennebaker), Santa je úchyl! (2003,
Bad Santa; r. Terry Zwigoff), Romance & Cigarettes (2005, Romance a cigarety; r. John
Turturro – V), Gambit (2012, Gambit; r. Michael Hoffman; sc.), dok. Another Day/Another
Time (TV-2013, Jiný den/Jiná doba; r. Christopher Wilcha).
-mim-
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V OKU TORNÁDA
barevný, katastrofický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital 5.1 (Datasat), dlouhý
– 90 min.
Původní název: Into the Storm. Země původu: USA.
Výrobce: Broken Road. Pro New Line Cinema. Ve spolupráci s Village Roadshow Pictures. Rok
výroby: 2014. Premiéra: 7.8.2014. Monopol: Warner Bros ČR. Mluveno: anglicky. České
titulky. – Žádný klid před bouří neexistuje.
AUTOŘI: Scénář: John Swetnam. Režie: Steven Quale. Kamera: Brian Pearson. II. kamera:
Ronald Hersey. Hudba: Brian Tyler. Různé skladby a písně. Výprava: David Sandefur.
Kostýmy: Kimberly Adamsová. Střih: Eric Sears. Zvuk: (design) Chris Assells, Jon Title;
Geoffrey Patterson. Vizuální efekty: Method Studios, Hydraulx, Digital Domain, MPC,
Scanline VFX, Cinesite, Prime Focus, Svengali Visual Effects. Zvláštní efekty: (koordinátor) Joe
Pancake. Koordinátoři kaskadérů: Scott Workman. Výkonní producenti: Richard Brener,
Walter Hamada, Dave Neustadter, Mark McNair, Jeremy Stein, Bruce Berman. Producent:
Todd Garner. České titulky: Petr Štádler (SDI media).
HERCI: Richard Armitage (Gary), Sarah Wayne Calliesová (Allison), Matt Walsh (Pete), Max
Deacon (Donnie), Nathan Kress (Trey), Alycia Debnam Careyová (Kaitlyn), Arlen Escarpeta
(Daryl), Jeremy Sumpter (Jacob), Lee Whittaker (Lucas), Kyle Davis (Donk), Jon Reep (Reevis),
Scott Lawrence (ředitel Walker).
Katastrofický thriller V oku tornáda je po Nezvratném osudu 5 (2011, Final Destination 5)
druhým celovečerním filmem režiséra Stevena Qualea, který působil jako druhý režisér u
Cameronových snímků Titanic a Avatar. - K městečku Silverton se blíží neobykle silné
tornádo. Zároveň sem přijíždí skupinka filmařů ve speciálně upraveném vozidle Titus a v
dodávce s terénní meteostanicí s řidičem Darylem a meteoroložkou Allison. - Donnie a Trey,
dospívající synové zástupce ředitele střední školy Garyho, natáčejí vzkazy do budoucnosti.
Vichr zaútočí při školní slavnosti. Všichni se uchýlí do krytu. Režisér Pete je ve svém živlu,
konečně je co točit. Opancéřovaný Titus je vybavený tak, že se s ním lze dostat na dosah
větrného chobotu. Donnie se spolužačkou Kaitlyn uvízli ve staré papírně. Gary a Trey vyrazí
pro ně. Pomohu jim filmaři. - Rozběsněný živel boří domy, odnáší lidi, zvířata, auta, letadla,
způsobuje požáry, kácí sloupy elektrického vedení… - Skupinka zachrání Donnieho a Kaitlyn.
Po chvilce živel udeří znovu. Pete se ve snaze zachránit ostatní obětuje a v Titusu skončí
vysoko v oku tornáda. Lidé ve zničeném Silvertonu mění své vzkazy do budoucnosti. - Tvůrci
zvolili dokumentaristický přístup s „amatérskými“ záběry ruční videokamerou. Ale ani
sebedokonalejší vizuální efekty nepřebijí chabý a nelogický příběh. Podobné téma s větší
invencí zpracoval v úspěšném snímku Twister (1996, Twister) režisér Jan De Bont.
-katSTEVEN QUALE (vl. jm. Steven Gordon Quale, nar. 1966, Evanston, Illinois) vyrůstal v Sun
Prairie, předměstí wisconsinského Madisonu. Už na střední škole natáčel amatérské 8mm
snímky a vystudoval film na Jihokalifornské univerzitě v Los Angeles (USC). Díky zručnosti
ve stavbě modelů a miniatur získal ještě před absolutoriem práci na sci-fi Propast režiséra
Jamese Camerona, s nímž se spřátelil. Spolupracoval na zvláštních efektech dalších
Cameronových děl (Terminátor 2, Pravdivé lži) a později se stal režisérem jeho II. štábu.
Režíroval také reklamní spoty a videoklipy (mj. Eminem, Dream, Montell Jordan). Jako
samostatný tvůrce dostal příležitost ve studiu Warner Brothers. – Filmografie: (neúplná; II.
režie, není-li uvedeno jinak) The Crude Oasis (1995, Bar Crude Oasis; r. Alex Graves; kam. –
TV), Titanic (1997, Titanic; r. James Cameron; + herec), The Adventures of Rocky &
Bullwinkle (2000, Dobrodružství Rockyho a Bullwinkle; r. Des McAnuff – V), Strašidelný
dům (2003, The Haunted Mansion; r. Rob Minkoff; II. kam.), Avatar (2009, Avatar; r. James
Cameron; spol. II. režie, spol. zvl. efekty); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Darkness
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(1988, Temnota; + sc.), dvoudílný katastrofický snímek Superfire (TV-2002, Oheň – V),
střm. dok. z výpravy k mořskému dnu Tajemství hlubiny (2004, Aliens of the Deep; spol.
režie James Cameron), poslední z úspěšné série hororů Nezvratný osud 5 (2011, Final
Destination 5), akční thriller V oku tornáda (2014, Into the Storm).
-mim-
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VALČÍK PRO MONICU
barevný, životopisný, hudební, 15 doporučená přístupnost, 1:2,35, DVD-K, Dolby Digital,
dlouhý – 111 min.
Původní název: Monica Z. Země původu: Švédsko, Dánsko. Výrobce: Stellanova Film /
Nordisk Film ShortCut. Koprodukce: Film i Väst / Sveriges Television / Eyeworks Fine &
Mellow / AB Svensk Filmindustri / Danmarks Radio TV / DR/Filmklubben. Rok výroby: 2013.
Premiéra: 17.4.2014. Monopol: Film Europe. Mluveno: švédsky, anglicky (české titulky). –
Oslnivá kariéra a následně tvrdý pád na dno svých možností.
AUTOŘI: Scénář: Peter Birro. Režie: Per Fly. Kamera: Eric Kress. Hudba: Peter Nordahl. Zpěv
Edda Magnasonová. Různé skladby a písně. Výprava: Josefin Åsbergová. Kostýmy: Kicki
Ilanderová. Střih: Åsa Mossbergová, Morten Giese. Zvuk: (design) Hans Möller; Tobias
Rönnertz, Robert Leib. Masky: Eva Von Bahrová. Výkonná producentka: Jessica Asková.
Producentka: Lena Rehnbergová. České titulky: Helena Rejžková (Linguafilm).
HERCI: Edda Magnasonová (Monica Zetterlundová), Sverrir Gudnason (Sture Åkerberg), Kjell
Bergvist (Moničin otec), Vera Vitaliová (Marika), Oskar Thunberg (Vilgot Sjöman), Johannes
Wanselow (Beppe Wolgers), Nadja Christianssonová (Eva-Lena), Cecilia Ljungová (Moničina
matka), Fredrik Lindborg (Arne Domnérus), Jörgen Thorsson (Tage Danielsson), Jonathan
Drew (Steve Chambers).
CENY: Švédská výroční cena Zlatý brouk: nejlepší režie (Per Fly), nejlepší herečka (Edda
Magnasonová), nejlepší vedlejší herec (Sverrir Gudnason), nejlepší kostýmy (Kicki
Ilanderová); (nominace) nejlepší film, nejlepší vedlejší herec (Kjell Bergvist), nejlepší kamera
(Eric Kress), nejlepší hudba (Peter Nordahl), nejlepší výprava (Josefin Åsbergová), nejlepší
zvuk (Hans Möller), nejlepší masky (Eva Von Bahrová).
Životopisný snímek Pera Flye Valčík pro Monicu přináší tradičně pojatý, místy nostalgický až
sladkobolný portrét populární švédské zpěvačky Monicy Zetterlundové (1937-2005). Líčí
začátky její kariéry, důležitou návštěvu v New Yorku, věčné spory se zatrpklým otcem, který
nevěří, že se dcera dokáže prosadit, útěk z rodného městečka Hagfors (kde pracovala jako
telefonistka), turné s jazzovým orchestrem Arneho Domnéruse i konečný úspěch díky tomu,
že si prosadí místo anglických textů švédské z pera básníka Beppeho Wolgerse. Atraktivní
energická mladá žena začne žít se známým filmovým režisérem Vilgotem Sjömanem a koupí
si přepychovou vilu, v níž po rozchodu bydlí sama s dcerkou Evou-Lenou z dřívějšího vztahu.
Její úspěšná kariéra je poznamenána i neúspěchy a alkoholickým intermezzem. Vyléčená
zpěvačka se pak konečně přizná k lásce ke kolegovi z kapely, basistovi Sturemu... – Velká tíže
leží na představitelce hlavní role Eddě Magnasonové, která nazpívala Moničiny písně a také
dokázala vystihnout různé polohy zpěvaččina charakteru. Monica Zetterlundová byla též
filmovou herečkou.
-tbkPER FLY (vl. jm. Per Fly Plejdrup, nar. 14.1.1960, Skive, Jutsko) vystudoval Dánskou
filmovou školu v Kodani (1989-1993). Zpočátku natáčel krátké hrané filmy a prosadil se
svým celovečerním debutem Lavička, jenž se stal první částí trilogie o společenských
vrstvách v Dánsku (nízké, vyšší, střední) a za nějž získal mj. místní výroční ceny Bodil a
Robert za režii. Pokračování Dědictví patřilo k nejnavštěvovanějším dánským filmů v roce
2003 a získalo sedm cen Robert, mj. za nejlepší film a režii a také diváckou cenu (+ Cena za
scénář na MFF v San Sebastiánu). Také třetí díl Zabití byl oceněn Bodilem za nejlepší film a
Robertem za nejlepší režii. Za celou trilogii získal Fly Kulturní cenu korunního prince a
korunní princezny. V roce 2009 obdržel dánský státní řád Dannebrog. Podílel se na TV
seriálech Taxa (1997, Taxi) a Forestillinger (2007, Představení). V roce 1993 založil se
spolužáky Thomasem Vinterbergem, Olem Christianem Madsenem a Birgittou Haldovou
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produkční firmu Nimbus Film, již však v roce 1996 opustil. Je jedním z vlastníků společnosti
Zentropa. Původně chtěl být rockovým hudebníkem; dodnes hraje v kapele na kytaru. Má
za manželku herečku Charlotte Fischovou. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) dok.
Filmskatten (Filmový poklad; spol. režie), kr. filmy Tre små historier (1993, Tři malé
příběhy; spol. režie) a Vaerelse 17 (1993, Pokoj 17; + sc.), střm. f. Sofaholdet (TV-1994),
další kr. filmy – kalder Katrine! (1994, - volám Katrine!; + spol. sc.), Monsterfest (1995,
Mejdan příšer), Chock. Liftarflickan (1997, Šok. Pasažérka; spol. režie), kr. anim. pohádka
Den lille ridder (1999, Malý rytíř), celovečerní debut, drama nezaměstněného kuchaře,
Baenken (2000, Lavička; + spol. sc.), dětský anim. film Prop & Berta (2001; + střih), příběh
muže, který musí změnit svůj život, aby zachránil rodinnou firmu před bankrotem, Arven
(2003, Dědictví; + spol. sc.), Allegro (2005; r. Christoffer Boe; herec), drama
středoškolského učitele, zamilovaného do mladší, politicky aktivní ženy Drabet (2005,
Zabití; + spol. sc.), anim. f. De tre musketerer (2006, Tři mušketýři; r. Janis Cimermanis,
Gert Fredholm; hlas), Lille soldat (2008, Malý voják; r. Annette K. Olesenová; spol. kam.),
Antichrist (2009, Antikrist; spol. dramaturgie), příběh úspěšné mladé ženy, která se setká s
mužem, o němž se jí zdálo, Kvinden der drømte om en mand (2010, Žena, která snila o
muži; + spol. sc.), životopisný příběh o zpěvačce Monice Zetterlundové Valčík pro Monicu
(2013, Monica Z.; + spol. sc.).
-tbk-
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VAMPIRE ACADEMY
barevný, horor, fantasy, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 105 min.
Původní název: Vampire Academy. Země původu: Velká Británie, Rumunsko. Výrobce:
Deepak Nayar. Ve spolupráci s Preger Entertainment / Montford/Murphy Productions. Pro
Weinstein Company / Reliance Entertainment. Ve spolupráci s IM Global / Kintop Pictures.
Rok výroby: 2013. Premiéra: 6.3.2014. Monopol: Hollywood Classic Entertainment.
Mluveno: anglicky (české titulky). – Od Richelle Mead, autorky světového bestselleru.
AUTOŘI: Námět: Richelle Meadová – román Vampýrská akademie 1 – filmové vydání
(2007/2014, Domino, Ostrava 2014). Scénář: Daniel Waters. Režie: Mark Waters. Kamera:
Tony Pierce-Roberts. Hudba: Rolfe Kent. Různé skladby a písně. Výprava: Frank Walsh.
Kostýmy: Ruth Myersová. Střih: Chris Gill. Zvuk: (design) Glenn Freemantle; Martin Trevis.
Masky: Pamela Haddocková. Vizuální efekty: Prime Focus VFX. Zvláštní efekty: (supervize)
Nick Rideout. Koordinátoři kaskadérů: James O’Donnell; (souboje) Mike Lambert. Výkonní
producenti: Stuart Ford, Bob Weinstein, Harvey Weinstein, Mark Waters, Daniel Waters,
Jessica Tuchinskyová. Producenti: Don Murphy, Susan Montfordová, Michael Preger, Deepak
Nayar. Koproducenti: Jillian Defrehnová, Cory Kaplan, Nicole Powerová, Vlad Paunescu.
České titulky: neuvedeny.
HERCI: Zoey Deutchová (Rose Hathawayová), Lucy Fryová (Lissa Dragomirová), Danila
Kozlovsky (Dimitrij Belikov), Dominic Sherwood (Christian Ozera), Gabriel Byrne (Viktor
Daškov), Olga Kurylenková (ředitelka Kirová), Joely Richardsonová (královna Taťána), Sami
Gayleová (Mia Rinaldiová), Sarah Hylandová (Natalie), Cameron Monaghan (Mason), Claire
Foyová (slečna Karpová), Ashley Charles (Jesse), Edward Holcroft (Aaron), Chris Mason (Ray).
Teenagerský horor Vampire Academy podle bestselleru zručné spisovatelky obdobných knih
Richelle Meadové se snaží těžit z obliby hororových sérií typu Twilight. Zřejmě má být první
částí další z nich. Ve spletitém a upovídaném příběhu se na internátní Vampýrské akademii
střetávají tři druhy upírů: pokojní Morojové, chránění polovičními upíry, tedy Dhampýry, se
musejí společně bránit před dravými a mocichtivými Strigoji. Energická a nekonvenční
dhampýrka Rose střeží následnici morojského trůnu, princeznu Lissu (Vasilissu). Obě dívky se
přitom samozřejmě zamilují (Lissa do Chrise, jehož rodiče se stali Strigoji, a Rose do
dhampýrského trenéra a strážce Dimitrije) a projeví odvahu při závěrečném zúčtování.
Strigojové však číhají dál... – Snímek Marka Waterse zdaleka nedosahuje předpokládaných
parametrů a zůstává daleko za svými (ostatně nijak kvalitními) vzory. – Na kopiích je český
název Vampýrská akademie (tak zní i český překlad knihy), distributor však dal nakonec
přednost originálnímu titulu.
-tbkMARK WATERS (vl. jm. Mark Stephen Waters, nar. 30.6.1964, Wyandotte, Michigan)
vyrůstal v indianském South Bendu. Během studií na Pensylvánské univerzitě (1982-86)
přešel z lékařské přípravky na divadelní fakultu a po promoci působil na sanfranciských
jevištích jako herec a režisér. V roce 1994 absolvoval režisérský program Amerického
filmového institutu (AFI). Zaujal hned svojí celovečerní prvotinou Dům přitakání,
natočenou podle divadelní hry Wendy MacLeodové a uvedenou na několika festivalech
(mj. Sundance, Deauville, Chicago). Získal angažmá v Hollywoodu, kde zatím dosáhl
největšího komerčního ohlasu komediemi Mezi námi děvčaty a Protivný sprostý holky.
Jako producent nezávislé romantické komedie 500 dnů se Summer byl nominován na Cenu
ISA. Režíroval pilotní epizody TV seriálů Made in Jersey (2012; + spol. prod.) a Witches of
East End (2013, Čarodějky z East Endu; + spol. prod.). V listopadu 2000 se oženil s herečkou
Dinou Spybeyovou, která přijala jeho příjmení a se kterou má dvě dcery. Jeho starší bratr
Daniel Waters je úspěšným scenáristou (např. Hudson Hawk, Batman se vrací, Demolition
Man). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) černá komedie o mentálně labilní dívce,
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která si myslí, že je Jackie Kennedyová, The House of Yes (1997, Dům přitakání; + sc.) s
Parker Poseyovou, romantická komedie Head over Heels (2001, Vzhůru nohama – V) s
Monicou Potterovou a Freddiem Prinzem, Jr., skutečný příběh z poloviny 80. let o snahách
prosadit na obaly hudebních alb upozornění na závadnost textů Warning: Parental
Advisory (TV-2002, Rodičovské varování) s Jasonem Priestleym, remake fantastické
veselohry o matce a dospívající dceři, jež si navzájem prohodí svá těla, Mezi námi děvčaty
(2003, Freaky Friday) s Jamií Lee Curtisovou a Lindsay Lohanovou, studentská komedie
Protivný sprostý holky (2004, Mean Girls) s Lindsay Lohanovou a Rachel McAdamsovou,
romantická duchařská komedie A co když je to pravda? (2005, Just Like Heaven) s Reese
Witherspoonovou a Markem Ruffalem, dobrodružný rodinný snímek Kronika rodu
Spiderwicků (2007, The Spiderwick Chronicles) s Freddiem Highmorem v ústřední dětské
dvojroli, neprodaný pilotní snímek Eva Adams (TV-2009; + spol. prod.), romantická
komedie Bejvalek se nezbavíš (2009, Ghosts of Girlfriends Past; + spol. prod.) s
Matthewem McConaugheym a Jennifer Garnerovou, veselohra Pan Popper a jeho tučňáci
(2011, Mr. Popper’s Penguins; + spol. prod.) s Jimem Carreym, adaptace románu Richelle
Meadové Vampire Academy (2013, Vampire Academy; + spol. prod.); (podíl na produkci či
výkonné produkci) Sorry, Haters (2005, Pardon, nenávistníci; r. Jeff Stanzler), (500) Days of
Summer (2009, 500 dnů se Summer; r. Marc Webb – V).
-mim-
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VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
barevný, životopisný, historický, milostný příběh, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2D, Dolby Digital, dlouhý – 112 min.
Původní název: The Invisible Woman. Země původu: Velká Británie. Výrobce: Headline
Pictures / Magnolia Mae Films. Ve spolupráci s Lonely Dragon. Pro BBC Films / BFI. Ve
spolupráci s WestEnd Films / Magnolia Mae Films / Taeoo Entertainment. Rok výroby: 2012.
Premiéra: 10.4.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky, francouzsky. České titulky. –
Svůj největší příběh Charles Dickens nenapsal, ale prožil.
AUTOŘI: Námět: Claire Tomalinová – kniha The Invisible Woman (1991, Neviditelná žena).
Scénář: Abi Morganová. Režie: Ralph Fiennes. Kamera: Rob Hardy. Hudba: Ilan Eshkeri.
Různé skladby a písně. Výprava: Maria Djurkovicová. Kostýmy: Michael O’Connor. Střih:
Nicolas Gaster. Zvuk: Peter Lindsay. Masky a účesy: Jenny Shircoreová. Vizuální efekty:
Molinare, One of Us. Výkonní producenti: Sharon Harelová, Maya Amsellemová, Eve
Schoukrounová, Stefano Ferrari, Christine Langanová, Jamie Laurenson. Producenti:
Gabrielle Tanaová, Stewart Mackinnon, Carolyn Marks Blackwoodová. Koproducent: Kevan
Van Thompson. České titulky: Petr Putna (Filmprint Digital).
HERCI: Ralph Fiennes (Charles Dickens), Felicity Jonesová (Nelly Ternanová), Kristin Scott
Thomasová (Frances Ternanová), Tom Hollander (Wilkie Collins), Joanna Scanlanová
(Catherine Dickensová), Perdita Weeksová (Maria Ternanová), Amanda Haleová (Fanny
Ternanová), Tom Burke (George Wharton Robinson), John Kavanagh (reverend William
Benham), Michael Marcus (Charley Dickens), Michelle Fairleyová (Caroline Gravesová).
CENY: Oscar, Cena BAFTA: (nominace) nejlepší kostýmy (Michael O’Connor). Britské
nezávislé filmové ceny: (nominace) nejlepší herečka (Felicity Jonesová), nejlepší herečka ve
vedlejší roli (Kristin Scott Thomasová).
Druhý režijní opus uznávaného britského herce Ralpha Fiennese Vášeň mezi řádky je
životopisným snímkem o utajovaném vztahu mezi Charlesem Dickensem (1812-1870) a Ellen
Ternanovou (1839-1914). – V roce 1883 vzpomíná Ellen (Nelly), provdaná za ředitele
chlapecké školy v Margate George Robinsona, jak v roce 1857 vystupovala s matkou Frances
a se sestrami Fanny a Mariou ve hře Ledová hlubina, kterou režíroval tehdy už slavný
pětačtyřicetiletý spisovatel a divadelník Charles Dickens, jenž byl s přítelem Wilkiem
Collinsem též jejím autorem a hlavním hercem. Zamilovali se do sebe, avšak svůj vztah
museli tajit. - Kvůli článkům v bulvárním tisku oznámí Dickens odloučení s manželkou
Catherine, s níž má deset dětí. Dobová morálka mu však nedovolí přiznat mimomanželský
poměr, ani mu neumožňuje rozvod. – Milenci žijí pod cizími jmény ve Francii, kde Nelly
porodí mrtvé dítě. Charles se však nedovede usadit. Při návratu do Anglie v roce 1865 vlak
vykolejí a Dickens zraněnou milenku zapře, ačkoliv pomůže jí i dalším pasažérům. – Nelly se
musí smířit s životem v utajení v domku, který jí slavný autor platí. Po jeho smrti se vdá za
Robinsona a předstírá, že je o čtrnáct let mladší. V roce 1883 stále myslí na dávnou lásku, ale
když se svěří místnímu reverendu Benhamovi, zbaví se traumat a začne konečně znovu žít po
boku manžela a synka. – Ralph Fiennes kromě režie hraje i hlavní roli, v níž zachycuje
slavného spisovatele, divadelníka, publicistu, řečníka a dobrodince jako workoholického a
velmi společenského muže. Nelly Ternanová v podání Felicity Jonesové je hrdá mladá žena,
trpící nelegitimním vztahem, jemuž se však marně brání. Snímek je natočen v duchu
obdobných britských titulů s citem pro dobovou atmosféru a v poněkud chladném
akademickém pojetí. Jeho původní název Neviditelná žena odkazuje k faktu, že vztah
protagonistů byl dlouhou dobu zdařile utajovaný.
-tbk-
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RALPH FIENNES (vl. jm. Ralph Nathaniel Fiennes, nar. 22.12.1962, Ipswich, Suffolk, Anglie)
je nejstarším ze šesti dětí fotografa Marka Fiennese a spisovatelky Jennifer Lashové.
Vyrůstal v Irsku a v jihoanglickém Salisbury. Původně chtěl být malířem, ale nakonec
absolvoval Královskou akademii dramatického umění (RADA; 1983-85) a začínal na jevišti.
V roce 1987 se stal členem Royal Court Theatre (Šest postav hledá autora, Otcové a děti) a
v letech 1988-90 působil v Royal Shakespeare Company (Mnoho povyku pro nic, Král
Jindřich VI., Král Jan, Přišel na večeři, Hra s vláčky, Troilus a Kressida, Král Lear, Marná
lásky snaha). Od začátku 90. let se uplatnil také ve filmu a okamžitě se prosadil úlohou
velitele koncentračního tábora Amona Goetha ve Spielbergově dramatu Schindlerův
seznam (Cena NYFCC a NSFC, Cena londýnských filmových kritiků, nominace na Oscara, na
Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA). Následovaly výrazná úloha elegantního profesora Charlese
Van Dorena, jenž se podílí na zmanipulované televizní soutěži, v dramatu skutečného
skandálu z 50. let Otázky a odpovědi, titulní postava popáleného letce v oscarové adaptaci
románu Michaela Ondaatjeho Anglický pacient (nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na
Cenu BAFTA), trojrole děda, otce a syna maďarské židovské rodiny v epické fresce Sluneční
jas (Evropská filmová cena, nominace na kanadskou výroční cenu Genie) či postava
spisovatele Maurice Bendrixe, prožívajícího osudový vztah k vdané ženě, v nové adaptaci
románu Grahama Greenea Konec dobrodružství, uvedené u nás jako Hranice lásky
(nominace na Cenu BAFTA). V novém tisíciletí vytvořil např. propracovanou
psychologickou studii schizofrenika Dennise Clega v Cronenbergově komorním dramatu
Pavouk, titulní roli britského diplomata Justina Quaylea v thrilleru podle románu Johna le
Carrého Nepohodlný (Cena londýnských filmových kritiků, Britská nezávislá filmová cena,
nominace na Cenu BAFTA) a arogantního vévodu v historickém dramatu Vévodkyně
(nominace na Zlatý glóbus), ovšem objevoval se i v ryze komerčních projektech (Červený
drak, Krásná pokojská). Ve filmové sérii o Harrym Potterovi ztělesnil ústředního padoucha
lorda Voldemorta, ve dvojici snímků na motivy z řecké mytologie boha podsvětí Háda a v
populární bondovské sérii vystřídal Judi Denchovou v úloze M. Za kreaci homosexuálního
komorníka Laffertyho v TV biografii tabákové miliardářky Dukeové, nazvané Bernard a
Doris, byl nominován na Zlatý glóbus a na Cenu Emmy. Pravidelně se vracel na divadelní
prkna. Na Broadwayi hrál titulní postavy v Shakespearově Hamletovi (Cena Tony 1995,
Drama Desk Award, Theatre World Award) a v komorním dramatu Briana Friela Léčitel
(nominace na Cenu Tony 2006), ale častěji vystupoval na londýnských jevištích (mj. Ivanov,
Koriolanus, Král Richard II., Řeči léčí, Brand, Julius Caesar, Bůh masakru, Oidipus, Bouře).
Ztělesnil londýnského biskupa ve dvou epizodách britského sitcomu Rev. Režíroval
zmodernizovanou adaptaci Shakespearovy tragédie Coriolanus (nominace na Cenu BAFTA
pro debutujícího tvůrce) a drama utajované milenky Charlese Dickense Vášeň mezi řádky.
Za své dílo dostal Cenu Richarda Harrise (2010), udílenou v rámci Britských nezávislých
filmových cen. Po desetileté známosti se oženil s herečkou Alex Kingstonovou (1993-97),
pak byla jeho životní partnerkou o osmnáct let starší herečka Francesca Annisová (19952006). Většina jeho sourozenců se věnuje umění; Martha jako režisérka, Magnus jako
hudební skladatel, Sophie jako dokumentaristka a Joseph jako herec. – Filmografie: (herec,
není-li uvedeno jinak) Prime Suspect (TV-1991, Hlavní podezřelý: Cesta vzhůru; r.
Christopher Menaul – TV), A Dangerous Man: Lawrence After Arabia (TV-1991,
Nebezpečný muž: Lawrence po Arábii; r. Christopher Menaul), Bouřlivé výšiny (1992,
Wuthering Heights; r. Peter Kosminsky), The Cormorant (TV-1993, Kormorán; r. Peter
Markham – TV), Dítě z Maconu (1993, The Baby of Macôn; r. Peter Greenaway),
Schindlerův seznam (1993, Schindler’s List; r. Steven Spielberg), Otázky a odpovědi (1994,
Quiz Show; r. Robert Redford), Zvláštní dny (1995, Strange Days; r. Kathryn Bigelowová),
Anglický pacient (1996, The English Pacient; r. Anthony Minghella), Oscar and Lucinda
(1997, Oscar a Lucinda; r. Gillian Armstrongová – V), Mstitelé (1998, The Avengers; r.
Jeremiah Chechik), anim. f. Princ Egyptský (1998, The Prince of Egypt; r. Brenda
Chapmanová, Steve Hickner, Simon Wells; hlas), Onegin (1998, Oněgin; r. Martha
Fiennesová; + spol. prod. – V), Sunshine (1999, Sluneční jas; r. István Szabó – TV), Hranice
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lásky (1999, The End of the Affair; r. Neil Jordan), anim. f. The Miracle Maker (1999, Mistr
zázraků; r. Stanislav Sokolov, Derek Hayes; hlas – TV), Pavouk (2002, Spider; r. David
Cronenberg), The Good Thief (2002, Férový zloděj; r. Neil Jordan – V), Červený drak (2002,
Red Dragon; r. Brett Ratner), Krásná pokojská (2002, Maid in Manhattan; r. Wayne Wang),
The Chumscrubber (2005, Generace X; r. Arie Posin – V), Chromophobia (2005,
Chromofobie; r. Martha Fiennesová – V), Nepohodlný (2005, The Constant Gardener; r.
Fernando Meirelles), anim. f. Wallace & Gromit: Prokletí králíkodlaka (2005, Wallace &
Gromit in The Curse of the Were-Rabbit; r. Nick Park, Steve Box; hlas), The White Countess
(2005, Bílá hraběnka; r. James Ivory – V), Harry Potter a Ohnivý pohár (2005, Harry Potter
and the Goblet of Fire; r. Mike Newell), Land of the Blind (2006, Země slepých; r. Robert
Edwards – V), Harry Potter a Fénixův řád (2007, Harry Potter and the Order of the Phoenix;
r. David Yates), Bernard and Doris (TV-2007, Bernard a Doris; r. Bob Balaban – TV), V
Bruggách (2007, In Bruges; r. Martin McDonagh), Vévodkyně (2008, The Duchess; r. Saul
Dibb), Smrt čeká všude (2008, The Hurt Locker; r. Kathryn Bigelowová), Předčítač (2008,
The Reader; r. Stephen Daldry), Kouzelná chůva a Velký třesk (2010, Nanny McPhee and
the Big Bang; r. Susanna Whiteová), Souboj titánů (2010, Clash of the Titans; r. Louis
Leterrier), Cemetery Junction (2010; r. Ricky Gervais, Stephen Merchant – V), Harry Potter
a Relikvie smrti – část 1 (2010, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1; r. David
Yates), Coriolanus (2010; + režie, spol. prod. – V), Page Eight (TV-2011, Strana osm; r. David
Hare), Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 (2011, Harry Potter and the Deathly Hallows:
Part 2; r. David Yates), Hněv Titánů (2012, Wrath of the Titans; r. Jonathan Liebesman),
Nadějné vyhlídky (2012, Great Expectations; r. Mike Newell), Skyfall (2012, Skyfall; r. Sam
Mendes), Vášeň mezi řádky (2012, The Invisible Woman; + režie), Grandhotel Budapešť
(2014, The Grand Budapest Hotel; r. Wes Anderson), Turks & Caicos (TV-2014; r. David
Hare), Salting the Battlefield (TV-2014, Sůl na bojišti; r. David Hare), Mesjac v derevně
(2014, Měsíc na venkově; r. Vera Glagolevová). -mim-
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VČELKA MÁJA
barevný, animovaný, pohádka, přístupný, 1:1,85, 2-D, 3-D, Dolby, dlouhý – 88 min.
Původní názvy: Die Biene Maja – Der Kinofilm. Maya the Bee. Země původu: SRN, Austrálie.
Výrobce: Studio 100 Media, (München), Buzz Studios. Koprodukce: Zweites Deutsches
Fernsehen. S přispěním MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg / FFFB /
DFFF / FFA / Screen Australia / Program Media EU / Screen NSW. Rok výroby: 2014.
Premiéra: 6.11.2014. Monopol: Intersonic. Mluveno: česky (dabováno).
AUTOŘI: Námět: Waldemar Bonsels – kniha Včelka Mája a její dobrodružství (1912, česky
naposledy nakladatelství Grada, Praha 2013). Scénář: Marcus Sauermann, Fin Edquist. Režie:
Alexs Stadermann. Hudba: Ute Engelhardt. Různé skladby a písně. Výprava: Ralph Niemeyer.
Střih: Adam Smith. Zvuk: Klaus Wendt. Vizuální efekty: (supervize) Tino Nettling, Curtis
Edwards. Producenti: Patrick Elmendorff, Thorsten Wegener, Jim Ballantine, Barbara
Stephenová. České dialogy: Jakub Racek. Texty písní: Pavel Cmíral. Režie české verze:
Ladislav Novák (LS Productions dabing).
HLASY: Terezie Taberyová (Mája), Jindřich Žampa (Vilík), Antonín Navrátil (Hop), Regina
Řandová (Buzzlina), Petr Gelnar (Hank), Jakub Němčok (Sting), Hana Talpová (královna),
Dana Syslová (chůva), Tomáš Juřička (Crawley), Rudolf Kubík (Arnie), Petra Tišnovská
(Cassandra), Michal Holán (Barney). Zpěv: Martina Placrová, Dušan Kollár, Jaromír Holub,
David Holý, Ludmila Finková, Lada Soukupová, Lucie Novotná.
Dětskou knížku Včelka Mája německého spisovatele Waldemara Bonselse (1880–1952)
proslavil stejnojmenný koprodukční televizní seriál (1975; 1979; 2012), natočený původně v
Japonsku a uváděný s velkým ohlasem i u nás (ve své době byl fenoménem). Její filmovou
verzi Včelka Mája natočil v australsko-německé koprodukci animátor Alexs Stadermann. Včelka Mája už od narození narušuje přísná pravidla úlu svou zvídavostí a dobrodružnou
povahou. Proto ji bedlivě sleduje královnina neoblíbená hlavní rádkyně Buzzlina. Jednoho
dne vypukne ve včelím úle zděšení; všechna mateří kašička záhadně zmizela. V podezření je
nepřátelský roj sršňů. Po moci toužící Buzzlina přesvědčí královnu, že jediná možnost, jak se
před sršni ochránit, je na ně zaútočit. Vše se schyluje k boji, ale prozíravá včela Cassandra
tuší, že něco není v pořádku. Poté, co Mája náhodou přijde na to, že viníkem nejsou sršni, ale
někdo z úlu, pomůže včelce a jejímu kamarádu Vilíkovi tajně odletět, aby vyhledali pomoc,
odvrátili blížící se pohromu a obnovili přátelství mezi sršni a včelami.
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VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
barevný, animovaný, dobrodružný, komedie, přístupný, 2-D, 3-D, Dolby Digital (Datasat),
dlouhý – 86 min.
Původní název: The Nut Job. Země původu: Kanada, Jižní Korea, USA. Výrobce: Redrover
Company / ToonBox Entertainment / Gulfstream Pictures. Rok výroby: 2013. Premiéra:
27.2.2014. Monopol: Hollywood Classic Entertainment. Mluveno: česky (dabováno). – Bez
práce nejsou oříšky. – Rozlouskneme to.
AUTOŘI: Námět: Peter Lepeniotis, Lorne Cameron. Scénář: Peter Lepeniotis, Lorne Cameron.
Režie: Peter Lepeniotis. Kamera: (svícení) Sumit Suri. Hudba: Paul Intson. Hudební supervize:
Julianne Jordanová. Různé skladby a písně. Střih: Paul Hunter. Výtvarník: Ian Hastings. Zvuk:
David Evans. Vedení animace: Daryl Graham. Animační příprava: (supervize) Paul Ross
Anderson. Vizuální efekty: (supervize) Brad Falk. Stereoskopie: Alexis Lee. Výkonní
producenti: Daniel Woo, Hong Kim, Hongjoo Ahn, Mike Karz, William Bindley, Hoejin Ha,
Tom Yoon, Hyungkon Kim. Producenti: Wookyung Jung, Graham Moloy. České dialogy a
režie české verze: Martin Těšitel (Studio Soundwave).
V českém znění mluví: Zdeněk Hruška (Bručoun), Filip Jančík (Grayson), Jaromír Meduna
(mýval), Anna Brousková (Andie).
V původním znění mluví (uvádíme pro úplnost): Will Arnett (Bručoun), Brendan Fraser
(Grayson), Liam Neeson (mýval), Katherine Heiglová (Andie), Stephen Lang (King).
Zvířátka v městském parku se pod vedením autoritativního mývala dohadují o zásobách na
zimu, zatímco se veverčák Bručoun s nemluvící krysou chystají vyloupit obchod s oříšky.
Veverky Andie a Grayson se jim s ostatními do akce vnutí. Brzy však zjistí, že krám si pronajali
zločinci, kteří se odtud prokopávají do sousední banky... – Koprodukční dobrodružný rodinný
snímek Petera Lepeniotise Velká oříšková loupež je sledem různých honiček, zmatků,
nedorozumění i podrazů mezi zvířátky i mezi lupiči a vede k poznání, že v životě je důležitější
dávat než dostávat, že v jednotě je síla a že nad dobré přátele není.
-katPETER LEPENIOTIS (nar. 16.12.1965, Kanada), kanadský animátor s řeckými předky působí
především v amerických studiích. Jako animátor se podílel mj. na titulech Casper (1995,
Casper; r. Brad Silberling) nebo Toy Story 2: Příběh hraček (1999, Toy Story 2; r. John
Lasseter). Upozornil na sebe krátkým filmem Veverčák Bručoun jejž o osm let později
rozvedl do celovečerní metráže pod titulem Velká oříšková loupež. – Filmografie: (režie;
není-li uvedeno jinak) kr. film Surly Squirrel (2005, Veverčák Bručoun; + sc., prod.),
hodinový snímek Gotta Catch Santa Claus (TV-2008,Musím chytit Santa Clause; spol. režie),
TV série Bolts & Blip (2010-201?; spol. režie), její filmové zpracování Bol-cheu-wa Beullip/Bolts & Blip: Battle of the Lunar League (2012, Bolts & Blip: Boj o Měsíční ligu; spol.
režie), celovečerní dobrodružný rodinný film Velká oříšková loupež (2013, The Nut Job;
spol. nám., spol. sc.), The Nut Job 2 (2016, Velká oříšková loupež 2; + spol. sc.).
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VELKOLEPÉ MUZEUM
barevný, dokumentární, 12 nevhodný pro děti, 1:1,78, DVD-K, BRD-K, Dolby Digital, dlouhý –
95 min.
Původní název: Das grosse Museum. Země původu: Rakousko. Výrobce: Navigator Film. S
přispěním Österreichisches Filminstitut / ORF (Film-/Fernseh-Abkommen) / Filmstandort
Austria / Filmfonds Wien Project Development. Rok výroby: 2014. Premiéra: 4.12.2014.
Monopol: Film Europe. Mluveno: německy (české titulky). – Život mezi poklady jednoho z
největších muzeí historie umění.
AUTOŘI: Scénář: Johannes Holzhausen, Constantin Wulff. Režie: Johannes Holzhausen.
Kamera: Joerg Burger, Attila Boa. Střih: Dieter Pichler. Zvuk: Andreas Pils, Andreas Hamza.
Producent: Johannes Rosenberger. České titulky: Barbora Molnárová (Filmprint Digital).
Dokumentární snímek režiséra Johannese Holzhausena (nar. 1960) přibližuje přípravné
práce, předcházející po desetiletém uzavření zpřístupnění expozice významného vídeňského
Kabinetu umění, známého jako Kunstkammer Wien, jenž je součástí tamního Muzea dějin
umění (Kunsthistorisches Museum). Jsou zde mj. sochařská díla, obrazy, mince, modely lodí,
hodiny, zbraně, ale i stejnokroj komořího císaře Františka Josefa I. Snímek, natáčený v letech
2013–2014, přibližuje porady vedoucích pracovníků nad rozpočtem, stavební úpravy,
přípravu reklamní kampaně, marketingové strategie i návštěvnického servisu nebo
prezentaci loga, ale hlavně zachycuje práci restaurátorů a kurátorů, kteří např. na počítači
simulují rozmístění obrazů. Záměrem vedení je představit staré věci v nové podobě, proto
jsou exponáty v moderních vitrínách a designové LED osvětlení navrhl známý designér Ólafur
Elíasson. - Slavnostního otevření se účastní i rakouský prezident. Tradičně pojatý snímek
přibližuje zajímavé zákulisí velké umělecké instituce ze všech úhlů, bohužel však nepříliš
vynalézavým a popisným způsobem.
–katJOHANNES HOLZHAUSEN (nar. 1960, Salcburk), studoval dějiny umění ve Vídni a při škole
se podílel na různých uměleckých projektech. V letech 1987-95 pokračoval ve studiích režie
na Vídeňské filmové akademii, kde také natočil svůj první dokument Koho bozi milují,
úspěšný na několika festivalech. Pět let pracoval na celovečerním dokumentu Na všech
mořích, uvedeném na Berlinale. – Filmografie: (dokumentární filmy; režie, není-li uvedeno
jinak) kr. filmy Wen die Götter lieben (1992, Koho bozi milují; + sc., prod.) a Das letzte Ufer
(1995, Poslední břeh; + sc., kam., zvuk), celovečerní portrét rakouské Romky Ceija Stojka
(1999; r. Karin Bergerová; spol. prod.), střm. politický videodok. zero crossing (2000), dok.
o vyřazené sovětské letadlové lodi Auf allen Meeren (2001, Na všech mořích; + sc.),
životopisný dok. Im Spiegel der Maya Deren (2002, V zrcadle Mayi Derenové; r. Martina
Kudlacek; spol. prod.), dok. o vylidňování venkova v Horním Falcu Der Gang der Dinge (TV2005, Volný průběh), kr. dok. Stift Klosterneuburg (2006, Klášter Klosterneuburg; + sc.), kr.
dok. Frauentag (2007, Den žen; + zvuk), celovečerní dok. o rekonstrukci vídeňského
Kabinetu umění a jeho sbírek Velkolepé muzeum (2014, Das grosse Museum; + spol. sc.).
-tbk-
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VIOLETTA KONCERT
hudební, dokumentární, přístupný, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 96 min.
Původní názvy: Violetta en concierto. Violetta Il concerto. Violetta. La emoción del
concierto. Země původu: Argentina. Výrobce: Disney Channel Latin America, Pol-ka. Pro
Walt Disney Company. Rok výroby: 2014. Premiéra: 8.5.2014. Monopol: Falcon. Mluveno:
španělsky, italsky (české titulky). – Exkluzivní koncertní show největších hvězd seriálu.
AUTOŘI: Scénář: Matthew Amos. Dramaturgie: Sian Lattimer, Andrew Phillip, Tim Woolcott.
Režie: Matthew Amos. Hudba: různé skladby a písně. Kostýmy: Gabriella Pietraneraová.
Choreografie: Sergio Mejia. Výkonná producentka: Katherine Allenová. Producentka: Lisa
McCormacková. České titulky: Jakub Sitár (Filmprint Digital).
HERCI: Martina Stoesselová (Violetta), Diego Dominguez (Diego), Jorge Blanco (León),
Mercedes Lambreová (Ludmila), Lodovica Comelloová (Francesca).
Hudební dokument Violetta Koncert zaznamenává výpravnou show dvanácti hvězd z první a
druhé řady divácky úspěšného TV seriálu Violetta (2012-201?) o talentované dívce, která se
po letech v Evropě vrací do rodného Buenos Aires, kde studuje prestižní hudební akademii.
Je milá, krásná, oblíbená, báječně zpívá a tančí, najde si kamarády a o ctitele nemá nouzi.
Život však přináší i starosti a problémy. Seriál v České republice uvádí Disney Channel od
listopadu 2013. - Snímek zachycuje koncert ve vyprodané milánské aréně Mediolanum
Forum a kromě samotné show dává fanouškům (či spíše fanynkám) možnost nahlédnout do
zákulisí a prostřednictvím rozhovorů lépe poznat herce seriálových postav v civilu.
Průvodkyní je představitelka Violetty Martina Stoesselová.
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VLK Z WALL STREET
barevný, životopisný, černá komedie, adaptace, 15 přístupnost, 2-D, Dolby Digital, dlouhý –
180 min.
Původní název: The Wolf of Wall Street. Země původu: USA. Výrobce: Appian Way / Sikelia /
Emjag. Pro Paramount Pictures. Ve spolupráci s Red Granite Pictures. Rok výroby: 2013.
Premiéra: 16.1.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky (české titulky). – Víc peněz
není nikdy dost.
AUTOŘI: Námět: Jordan Belfort – stejnojmenná kniha (2007, česky naposledy nakl. The
Vision, Praha 2014). Scénář: Terence Winter. Režie: Martin Scorsese. II. režie: Robert Legato.
Kamera: Rodrigo Prieto. II. kamera: Robert Legato. Hudba: různé skladby a písně. Hudební
supervize: Randall Poster. Výprava: Bob Shaw. Kostýmy: Sandy Powellová. Střih: Thelma
Schoonmakerová. Zvuk: James Sabat. Vizuální efekty: (supervize) Robert Legato; Scanline
VFX, Method Studios, Brainstorm Digital, Crazy Horse East, Lola VFX. Zvláštní efekty:
(supervize) Drew Jiritano. Koordinátor kaskadérů: Blaise Corrigan, George Aguilar. Výkonní
producenti: Georgia Kacandesová, Alexandra Milchanová, Rick Yorn, Irwin Winkler, Danny
Dimbort, Joel Gotler. Producenti: Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Riza Aziz, Joey
McFarland, Emma Koskoffová. Koproducenti: Adam Somner, Richard Baratta, Ted Griffin.
České titulky: Veronika Sysalová (Filmprint Digital).
HERCI: Leonardo DiCaprio (Jordan Belfort), Jonah Hill (Donnie Azoff), Margot Robbieová
(Naomi Lapagliaová), Matthew McConaughey (Mark Hanna), Kyle Chandler (agent Patrick
Denham), Jon Bernthal (Brad), Jon Favreau (Manny Riskin), Rob Reiner (Max Belfort), Jean
Dujardin (Jean Jacques Saurel), Joanna Lumleyová (teta Emma), Cristin Miliotiová (Teresa
Petrillová), Christine Ebersoleová (Leah Belfortová), Shea Whigham (kpt. Ted Beecham),
Katarina Casová (Chantalle), Ethan Suplee (Toby Welch); (neuveden) Spike Jonze (Dwayne).
CENY: Zlatý glóbus: nejlepší herec v muzikálu/komedii (Leonardo DiCaprio); (nominace)
nejlepší muzikál/komedie. Cena NBR: nejlepší scénář-adaptace (Terence Winter). - Oscar:
(nominace) nejlepší film, nejlepší režie (Martin Scorsese), nejlepší herec (Leonardo DiCaprio),
nejlepší herec ve vedlejší roli (Jonah Hill), nejlepší scénář-adaptace (Terence Winter). Ceny
BAFTA: (nominace) nejlepší režie (Martin Scorsese), nejlepší herec (Leonardo DiCaprio),
nejlepší scénář-adaptace (Terence Winter), nejlepší střih (Thelma Schoonmakerová).
Martin Scorsese se ve své tvorbě často věnuje snímkům o organizovaném zločinu. Tentokrát
se na rozdíl od obvyklého gangsterského prostředí obrátil ke zločinnosti bílých límečků. V
životopisném filmu o podvodném burzovním makléři Jordanu Belfortovi se zaměřuje na
popis jeho životního stylu v devadesátých letech minulého století. Líčí vzestup, vrchol a pád s
důrazem na povrchnost jeho vztahů i jeho charakteru. Ukazuje, jak obratný manipulátor
dokáže vysávat velké peníze z klientů a zároveň si podrobovat všechny ve svém okolí.
Soustřeďuje se na jeho divoké alkoholické, drogové a sexuální eskapády a s nezvyklou
razantností a filmařskou bravurou líčí stoupající opovážlivost protagonisty a jeho kumpánů,
jež nemůže skončit jinak než katastrofou. Z té se však hlavní hrdina opět dostane s grácií
sobě vlastní, když egoisticky potopí spolupracovníky. Je zcela jiným prototypem finančního
žraloka, než jaký představoval chladnokrevný Gordon Gekko ve snímcích Olivera Stonea. –
Zatímco někteří kritici považují Vlka z Wall Street za jeden z nejlepších Scorseseho filmů,
druzí mu vyčítají „sympatie“ k amorálnosti hrdiny a jistou vyprázdněnost. Všichni však
oceňují brilantnost profesionálního provedení a zejména kongeniální výkon Leonarda
DiCapria v titulní roli.
-tbkMARTIN SCORSESE (vl. jm. Martin Charles Scorsese, nar. 17.11.1942, Flushing, Queens,
New York) vyrůstal jako syn sicilského přistěhovalce v manhattanské čtvrti Little Italy.
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Časté nemoci ho vydělovaly z dětského kolektivu, takže po skončení základní školy vstoupil
do semináře s úmyslem stát se knězem. Po roce byl vyloučen a začal se věnovat filmu, jenž
byl jeho vášní od dětství a jejž později vystudoval na Newyorské univerzitě (NYU; 1964).
Upoutal pozornost už svými krátkými filmy, zejména oceněným Velkým holením, a několik
let zůstal na univerzitě jako pedagog. V té době také vznikla s použitím autobiografických
motivů jeho celovečerní prvotina Kdopak to klepe na moje dveře. Pracoval jako střihač a
pro Rogera Cormana natočil snímek Bertha z dobytčáku. Jeho první významný film Špinavé
ulice, odehrávající se v Little Italy, sice komerčně propadl, ale výrazně upozornil na
Scorseseho schopnost realisticky postihnout vývoj filmových postav, na jeho svébytný
vizuální styl a v neposlední řadě na herectví jeho oblíbených představitelů Harveyho
Keitela a Roberta De Nira. První úspěch zaznamenal stylově konvenčním, ale působivým
filmem Alice tu už nebydlí, který se svým feministickým příběhem strefil do diváckého
vkusu a hlavní představitelce Ellen Burstynové přinesl Oscara. Definitivně se prosadil
temným dramatem Taxikář (Zlatá palma na MFF v Cannes, Cena NSFC za režii). Za vrchol
jeho tvorby bývá považován černobíle natočený Zuřící býk, jenž vynesl De Nirovi Oscara a v
anketě předních filmových kritiků byl označen za nejlepší americké filmové dílo 80. let. Za
své opusy sbíral nejrůznější ocenění: Zuřící býk (Cena NSFC za režii, nominace na Oscara a
na Zlatý glóbus za režii), Po zavírací hodině (Cena za režii na MFF v Cannes, Cena ISA za režii
ex aequo), Poslední pokušení Krista (nominace na Oscara za režii), Mafiáni (Stříbrný lev za
režii na MFF v Benátkách, Ceny BAFTA za scénář, režii i film, Ceny LAFCA, NSFC a NYFCC za
režii, nominace na Oscara a na Zlatý glóbus za scénář a za režii), Věk nevinnosti (Cena NBR
za režii, nominace na Oscara za scénář, nominace na Zlatý glóbus za režii), Casino
(nominace na Zlatý glóbus za režii), Gangy New Yorku (Zlatý glóbus a nominace na Oscara
za režii), Letec (nominace na Oscara a na Zlatý glóbus za režii). Až po pěti nominacích se
dočkal vytouženého Oscara za režii thrilleru Skrytá identita, za nějž byl mj. ještě
vyznamenán Zlatým glóbem, Cenami NBR a NYFCC a Cenou Cechu amerických režisérů
(DGA). V poetickém filmu Hugo a jeho velký objev (Zlatý glóbus a Cena NBR za režii,
nominace na Oscara za režii a za nejlepší film) si zdařile vyzkoušel technologii 3-D a
naposledy zaujal skutečným příběhem finančního podvodníka Vlk z Wall Street (nominace
na Oscara za nejlepší film a režii, nominace na Ceny DGA a BAFTA za režii). Pracoval často
pro televizi, zejména v poslední době. Režíroval povídku Mirror Mirror (1986, V zrcadle –
TV) do Spielbergova seriálu Amazing Stories (Neuvěřitelné příběhy), videoklip Bad (1987) s
Michaelem Jacksonem, část Feel Like Going Home (2003, Blues & Martin Scorsese; + herec
– TV) do dok. seriálu The Blues (spol. prod.), dok. No Direction Home: Bob Dylan (2005,
Bob Dylan; + spol. prod., hlas – TV), za nějž dostal Grammy, a A Letter to Elia (2010, Dopis
Eliovi; spol. režie Kent Jones; + spol. sc., spol. prod., hlas), oba do série American Masters.
Stál jako výkonný producent u zrodu oceňovaného gangsterského seriálu Boardwalk
Empire (2010-1?, Impérium – Mafie v Atlantic City – TV), jehož pilotní epizodu sám
realizoval (mj. Cena Emmy za režii). Za dok. o Georgi Harrisonovi dostal další dvě Emmy (za
režii a za nejlepší dokumentární speciál). Je režisérem krátkého reklamního snímku The
Key to Reserva (2007, Klíč k Reservě) pro španělského výrobce sektu Freixenet. Natáčel
také reklamní spoty, mj. dva pro svého přítele Giorgia Armaniho. Vytvořil i několik
filmových rolí a jako herec se objevil v TV seriálech Curb Your Enthusiasm (Larry, kroť se –
TV) a Entourage (Vincentův svět – TV). Pohybuje se převážně v rámci hollywoodského
systému, ovšem dokázal si uchovat potřebnou míru nezávislosti k tvorbě více či méně
osobních filmů. Svého vlivu využívá jako producent děl svých kolegů; za Frearsovu stylovou
krimi Švindlíři dostal Cenu ISA. V rámci společnosti The Film Foundation, již založil v roce
1990, aktivně pomáhá při zachovávání filmového dědictví a mezi kolegy je uznáván pro
encyklopedické znalosti starých amerických filmů. Patří nejen k čelným představitelům tzv.
Nového Hollywoodu, ale zároveň mezi nejvýznamnější filmaře druhé poloviny 20. století.
Za celoživotní dílo byl vyznamenán na MFF v Benátkách 1995 (Zlatý lev u příležitosti století
filmu), Cenou Amerického filmového institutu (1996), Cenou Billyho Wildera (1998),
udílenou Národní filmovou radou (NBR), čestným Césarem (1999), Cenou Cechu
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amerických režisérů (2002) a Cenou Cecila B. DeMillea (2009), udílenou Asociací
zahraničního tisku v Hollywoodu. Z pěti manželství má tři dcery; mezi jeho ženami byly
scenáristka Julia Cameronová (1975-77), herečka Isabella Rosselliniová (1979-82) a
producentka Barbara De Finaová (1985-91). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr.
f. Vesuvius VI (1959), What’s a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This? (1963, Co dělá
taková hodná dívka jako ty na takovém místě?; + sc.), It’s Not Just You, Murray! (1964,
Nejde jen o tebe, Murrayi!; + spol. sc.) a The Big Shave (1967, Velké holení; + sc., střih,
prod.), příběh mladíka frustrovaného katolickou výchovou Who’s That Knocking at My
Door (1968, Kdopak to klepe na moje dveře; + sc., herec) s Harveym Keitelem, dok. o
studentské stávce Street Scenes (1970, Scény z ulice), příběh vlakové lupičky z 30. let
Boxcar Bertha (1972, Bertha z dobytčáku; + herec – TV) s Barbarou Hersheyovou, snímek o
příhodách drobných podvodníků Mean Streets (1973, Špinavé ulice; + nám., spol. sc., herec
– TV), střm. dok. o návštěvě u svých rodičů Italianamerican (1974, Italoameričan; + herec),
který měl být původně součástí TV seriálu, příběh ženské seberealizace Alice Doesn’t Live
Here Anymore (1974, Alice tu už nebydlí – TV), pesimistické drama psychicky narušeného
vietnamského veterána Taxi Driver (1976, Taxikář; + herec – V) s Robertem De Nirem,
výpravný muzikál New York, New York (1977 – TV) s Robertem De Nirem a Lizou
Minnelliovou, dok. záznam z posledního koncertu Dylanovy doprovodné skupiny The Band
a jejích hostů pod názvem The Last Waltz (1978, Poslední valčík; + herec – TV), střm. dok. o
dítěti drogové kultury 60. let American Boy: A Profile of Steven Prince (1978, Americký
chlapec: Profil Stevena Prince; + herec), mistrovský životopis boxera Jakea LaMotty Zuřící
býk (1980, Raging Bull; + herec) s vynikajícím výkonem Roberta De Nira, příběh muže, který
chce být slavným komikem, The King of Comedy (1982, Král komedie; + herec – V) s
Robertem De Nirem a Jerrym Lewisem, černá komedie After Hours (1985, Po zavírací
hodině; + herec – V) s Griffinem Dunnem, adaptace románu Waltera Tevise The Color of
Money (1986, Barva peněz; + hlas – V) s Paulem Newmanem a Tomem Cruisem,
kontroverzní přepis románu Nikose Kazantzakise Poslední pokušení Krista (1988, The Last
Temptation of Christ) s Willemem Dafoem, epizoda Life Lessons (Životní lekce; + herec) z
filmu New York Stories (1989, Povídky z New Yorku – TV), kr. dok. o módním návrháři
Giorgiovi Armanim, nazvaný Made in Milan (1990), skutečný příběh gangstera Mafiáni
(1990, GoodFellas; + spol. sc.) s Rayem Liottou, Robertem De Nirem a Joem Pescim,
remake kriminálního thrilleru Mys hrůzy (1991, Cape Fear) s Nickem Noltem a Robertem
De Nirem, kostýmní milostné drama podle románu Edith Whartonové Věk nevinnosti
(1993, The Age of Innocence; + spol. sc., herec) s Danielem Day-Lewisem, Michelle
Pfeifferovou a Winonou Ryderovou, dok. A Personal Journey with Martin Scorsese
Through American Movies (TV-1995, Martin Scorsese v roli průvodce americkým filmem; +
sc., hlas – TV), gangsterský snímek podle skutečných událostí Casino (1995, Casino; + spol.
sc.) s Robertem De Nirem a Sharon Stoneovou, hraná biografie tibetského duchovního
vůdce Kundun – život Dalajlámy (1997, Kundun), dok. o klasických italských filmech Il mio
viaggio in Italia (1999, Moje cesta do Itálie; + spol. sc., hlas), psychologické drama saniťáka
Počítání mrtvých (1999, Bringing Out the Dead; + hlas) s Nicolasem Cagem, drsné historické
drama z poloviny 19. století Gangy New Yorku (2002, Gangs of New York; + herec) s
Leonardem DiCapriem a Danielem Day-Lewisem, střm. dok. Lady by the Sea: The Statue of
Liberty (TV-2004, Dáma u moře: Socha svobody; spol. režie Kent Jones; + spol. sc., prod.,
hlas), životopisné drama o Howardu Hughesovi, nazvané Letec (2004, The Aviator; + herec)
s Leonardem DiCapriem, kriminální drama z bostonského podsvětí Skrytá identita (2006,
The Departed) s Leonardem DiCapriem a Mattem Damonem, hudební dok. Rolling Stones
(2007, Shine a Light), kriminální thriller podle románu Dennise Lehanea Prokletý ostrov
(2009, Shutter Island; + spol. prod.) s Leonardem DiCapriem, dok. o americké esejistce Fran
Lebowitzové Public Speaking (2010, Veřejné projevy; + spol. prod., účinkující), dok. George
Harrison: Living in the Material World (2011, George Harrison: Living in the Material
World; + spol. prod.), dobrodružný rodinný snímek Hugo a jeho velký objev (2011, Hugo; +
spol. prod., herec) s Benem Kingsleym v úloze filmového průkopníka Georgese Mélièse,
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adaptace autobiografické knížky Jordana Belforta Vlk z Wall Street (2013, The Wolf of Wall
Street; + spol. prod.) s Leonardem DiCapriem v úloze podvodného makléře; (podíl na
produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Bezeten – Het gat in de muur (1969,
Posedlý – Díra ve zdi; r. Pim de la Parra; spol. sc.), Reflections (1969, Odrazy; r. John
Mavros; spol. střih), dok. Woodstock (1970; r. Michael Wadleigh; spol. střih – TV), dok.
Medicine Ball Caravan (1971; r. François Reichenbach; + spol. střih), Unholy Rollers (1972,
Postrach na kolečkových bruslích; r. Vernon Zimmerman; střih – V), dok. Elvis on Tour
(1972, Elvis na turné; r. Pierre Adidge, Robert Abel; spol. střih – TV), The Grifters (1990,
Švindlíři; + hlas – V), Vzteklej Pes a Glorie (1993, Mad Dog and Glory; r. John McNaughton),
Naked in New York (1993, Nahý v New Yorku; r. Dan Algrant – V), Search and Destroy
(1994, Scénář smrti; r. David Salle; + herec – V), dok. Eric Clapton: Nothing but the Blues
(TV-1995, Eric Clapton: Nic než blues; r. Bruce Gowers), Clockers (1995, Hra se smrtí; r.
Spike Lee – V), Grace of My Heart (1996, Světlo mého srdce; r. Allison Andersová – TV),
Kicked in the Head (1997, Kopanec do hlavy; r. Matthew Harrison – V), Hi-Lo Country
(1998, The Hi-Lo Country; r. Stephen Frears), You Can Count on Me (2000, Na mě se můžeš
spolehnout; r. Kenneth Lonergan – TV), Rain (2001, Déšť; r. Katherine Lindbergová), dok.
Lightning in a Bottle (2004, Hudba duše; r. Antoine Fuqua – TV), Nyfes (2004, Nevěsty; r.
Pantelis Voulgaris), Frankenstein (TV-2004; r. Marcus Nispel – V), dok. Val Lewton: The
Man in the Shadows (TV-2007, Val Lewton: Muž ve stínu; r. Kent Jones; + hlas), dok.
Picasso and Braque Go to the Movies (2008, Picasso a Braque jdou do kina; r. Arne
Glimcher; + hlas), Lymelife (2008; r. Derick Martini – TV), The Young Victoria (2008,
Královna Viktorie; r. Jean-Marc Vallée – V), dok. Surviving Progress (2011, Jak přežít
pokrok; r. Mathieu Roy, Harold Crooks – TV), Mafiánovi (2013, Malavita; r. Luc Besson),
dok. Life Itself (2014, Sám život; r. Steve James; + herec), La tercera orilla (2014, Třetí břeh;
r. Celina Murgaová); (herec, není-li uvedeno jinak) Cannonball (1976; r. Paul Bartel), Il
pap’occhio (1980, Papežovo oko; r. Renzo Arbore), Anna Pavlovová (1983, Anna Pavlova; r.
Emil Loteanu), Kolem půlnoci (1986, ’Round Midnight; r. Bertrand Tavernier), Sny Akiry
Kurosawy (1990, Akira Kurosawa’s Dreams; r. Akira Kurosawa), Guilty by Suspicion (1990,
Předem vinní; r. Irwin Winkler – TV), Otázky a odpovědi (1994, Quiz Show; r. Robert
Redford), With Friends Like These (1998, S takovými přáteli; r. Philip Frank Messina), Múza
(1999, The Muse; r. Albert Brooks), anim. f. Příběh žraloka (2004, Shark Tale; r. Vicky
Jensonová, Bibo Bergeron, Rob Letterman; hlas).
-mim-
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VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
barevný, westernová komedie, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat, dlouhý –
116 min.
Původní název: A Million Ways to Die in the West. Země původu: USA. Výrobce: Bluegrass
Films / Fuzzy Door. Pro Universal Pictures / MRC. Rok výroby: 2014. Premiéra: 12.6.2014.
Monopol: CinemArt. Mluveno: anglicky, apačsky (české titulky). – Od tvůrců komedie Méďa.
AUTOŘI: Scénář: Seth MacFarlane, Alec Sulkin, Wellesley Wild. Režie: Seth MacFarlane. II.
režie: Scott Rogers. Kamera: Michael Barrett. II. kamera: Paul Elliott. Hudba: Joel McNeely.
Různé skladby a písně. Výprava: Stephen Lineweaver. Kostýmy: Cindy Evansová. Střih: Jeff
Freeman. Zvuk: (design) Elliott L. Koretz; David Brownlow. Choreografie: Rob Ashford.
Vizuální efekty: (supervize) Blair Clark; Tippett Studio, Iloura, Incessant Rain. Zvláštní efekty:
(supervize) Werner Hahnlein. Koordinátor kaskadérů: Scott Rogers. Výkonní producenti:
Alec Sulkin, Wellesley Wild. Producenti: Scott Stuber, Jason Clark, Seth MacFarlane.
Koproducent: Eric Heffron. České titulky: František Fuka (Filmprint Digital).
HERCI: Seth MacFarlane (Albert Stark), Charlize Theronová (Anna), Amanda Seyfriedová
(Louise), Liam Neeson (Clinch), Giovanni Ribisi (Edward), Neil Patrick Harris (Foy), Sarah
Silvermanová (Ruth), Christopher Hagen (George Stark), Wes Studi (Cochise), Matt Clark
(starý prospektor), Evan Jones (Lewis), Rex Linn (šerif), Christopher Lloyd (Doc Brown), Ewan
McGregor (kovboj na pouti), Alec Sulkin (chlápek na pouti); (neuvedeni) Jamie Foxx (pistolník
na konci), Ryan Reynolds (muž, zastřelený Clinchem v saloonu).
Tvůrci úspěšné komedie Méďa (2012, Ted) v čele se scenáristou, režisérem a hercem Sethem
MacFarlanem se vrhli na žánr westernové komedie se snahou zachovat její charakteristické
rysy (od původních titulků, přes tradiční westernovou hudbu až po popis prostředí a postav)
a zároveň je „oživit“ šokující náplní, tedy krajní vulgaritou a situačními gagy, v nichž
nejvýznamnější roli hraje vyměšování. Zároveň vše doplnili hudebními čísly, jednou
surreálnou sekvencí hrdinových vizí a bizarním hrubozrnným černým humorem se spoustou
mrtvol. – Arizona, 1882. Majitel ovčí farmy u městečka Old Stump (Starý Pařezov), bázlivý,
ale inteligentní Albert Stark dobře ví, že se na Divoký západ vůbec nehodí. Jeho trýzeň
vyvrcholí, když dostane kopačky od milované Louise, která začne chodit s majitelem
knírařského obchodu Foyem. Albert se však nečekaně sblíží s energickou Annou, netuše, že
je to manželka obávaného desperáda Clinche, směřujícího do městečka se svou bandou. –
Když ovčák nepředloženě vyzve Foye na souboj, Anna ho cílevědomě trénuje a on pochopí,
že stojí o ni a ne o Louise. Nakonec si to dokáže vyřídit se samotným Clinchem a s Annou po
boku svou farmu ještě rozšíří... – Autor, který tentokrát ztělesnil i hlavní roli, vydal
novelizovaný scénář jako stejnojmennou knihu (2014, česky nakl. Mladá Fronta, Praha 2014). –tbkSETH MacFARLANE (vl. jm. Seth Woodbury MacFarlane, nar. 26.10.1973, Kent,
Connecticut) pochází z učitelské rodiny a odmala se zajímal o kreslení spojené s pohybem.
Vystudoval video a animaci na Rhodeislandské škole designu (RISD; 1995). Díky
absolventskému filmu Život Larryho získal práci ve společnosti Hanna-Barbera v Los
Angeles. Jako scenárista a animátor se podílel na několika TV seriálech, např. Johnny Bravo
(1997-2002) a Dexter’s Laboratory (1997-2003, Dexterova laboratoř – TV), jejichž ohlas mu
zajistil angažmá ve studiu 20th Century Fox, pro něž vytvořil mimořádně úspěšné
animované seriály Family Guy (1999-201?, Griffinovi; + spol. sc., spol. písně, spol. prod.,
hlasy – TV), American Dad! (2005-1?, Americký táta!; + spol. sc., spol. písně, spol. prod.,
hlasy) a The Cleveland Show (2009-13, Cleveland show; + spol. sc., spol. prod., hlasy – TV).
Byl rovněž tvůrcem série zhruba padesáti animovaných skečů, sponzorovaných řetězcem
Burger King, jež se pod titulem Cavalcade of Cartoon Comedy (2008, Kavalkáda animované
komedie; + spol. sc., spol. režie, spol. prod., hlasy) objevily na YouTube a později na DVD.
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Namluvil různé postavy v dalších animovaných pořadech a jako host vystoupil i v hraných
seriálech, mj. Gilmore Girls (Gilmorova děvčata – TV), Complete Savages (Chlapi sobě –
TV), Enterprise (uveden v TV), The War at Home (Rodinná válka – TV), Flash Forward
(Záblesk budoucnosti – TV), a účinkoval v povídce The Pitch (Filmová nabídka; r. Peter
Farrelly), rámující americkou verzi filmu Mládeži nepřístupno (2013, Movie 43), avšak
nezařazené do mezinárodního sestřihu promítaného u nás. V rámci vlastní společnosti
Fuzzy Door Productions byl výkonným producentem hraných sitcomů The Winner (2007,
Vítěz), Dads (2013-14, Tátové) a dokumentárního seriálu Cosmos: A Space Odyssey (2014,
Kosmos – časoprostorová odysea; + hlas – TV). V hraném filmu se uvedl mimořádně
úspěšnou veselohrou Méďa (nominace na Oscara za píseň Everybody Needs a Best Friend),
jejíhož titulního plyšáka s nevybíravým slovníkem sám namluvil. V podobném duchu
režíroval ještě westernovou parodii Všechny cesty vedou do hrobu, jež však nedosáhla
diváckého ohlasu jeho debutu. Věnuje se i hudební kariéře a vydal album písní s
doprovodem velkého orchestru Music Is Better Than Words (2011, Hudba je lepší než
slova), nominované na Grammy. V únoru 2013 uváděl oscarový ceremoniál. Mladší sestra
Rachael MacFarlaneová je herečkou. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Hellboy
II: Zlatá armáda (2008, Hellboy II: The Golden Army; r. Guillermo Del Toro; hlas), Tooth
Fairy (2009, Víla Zuběnka; r. Michael Lembeck – V), anim. f. The Drawn Together Movie:
The Movie! (2010, Animáci, spojte se!; r. Greg Franklin; hlas); (režie, není-li uvedeno jinak)
kr. anim. f. The Life of Larry (1995, Život Larryho; + sc., výtvarník, animace, střih, hlasy),
jehož přepracovaná verze Larry & Steve (1996; + sc., hlasy) byla odvysílána na Cartoon
Network a stala se základem pozdějšího seriálu Griffinovi; komedie o nezodpovědném
mladíkovi, na jehož život má neblahý vliv poživačný oživlý plyšák, Méďa (2012, Ted; +
nám., spol. sc., spol. písně, spol. prod., hlas) s Markem Wahlbergem a Milou Kunisovou,
komediální western o bojácném farmářovi, jenž se postaví proslulému pistolníkovi,
Všechny cesty vedou do hrobu (2014, A Million Ways to Die in the West; + spol. sc., spol.
písně, spol. prod., herec), v němž hrál vedle Charlize Theronové, Amandy Seyfriedové a
Liama Neesona, pokračování jeho prvotiny Méďa 2 (2015, Ted 2; + spol. sc., spol. prod.,
herec).
-mim-
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VÝCHOZÍ BOD
barevný, sci-fi, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,39, 2-D, Dolby
Atmos/Datasat/SDDS, dlouhý – 106 min.
Původní název: I Origins. Země původu: USA. Výrobce: Verisimilitude / Wework Studios. Ve
spolupráci s Bersin Pictures / Penny Jane Films. Pro Fox Searchlight Pictures. Rok výroby:
2014. Premiéra: 25.9.2014. Monopol: CinemArt (do 25.3.2016). Mluveno: anglicky, hindsky
(české titulky). – Všechno, co jsme věděli o světě, se může změnit. Jediným mrknutím oka.
AUTOŘI: Scénář: Mike Cahill. Režie: Mike Cahill. Kamera: Markus Förderer. Hudba: Will
Bates, Phil Mossman. Hudební supervize: Joe Rudge. Různé skladby a písně. Výprava: Tania
Bÿlaniová. Kostýmy: Megan Grayová. Střih: Mike Cahill. Zvuk: (design) Steve Boeddeker;
Kyle Porter. Masky a účesy: Jennifer Flemingová. Vizuální efekty: (poradce) Mark Russell;
Harbor Picture Company. Dodatečné vizuální efekty: The Artery VFX. Koordinátor
kaskadérů: Brian Smyj. Výkonní producenti: Adam Neumann, Rebekah Paltrow
Neumannová, Bonnie Timmermannová, Adam S. Bersin, Jayne Hongová, Tyler Brodie, Burton
Gray, Michael Pitt. Producenti: Mike Cahill, Hunter Gray, Alex Orlovsky. Koproducenti: Becky
Glupczynská, Phaedon Papadopoulos. České titulky: neuvedeny.
HERCI: Michael Pitt (Ian), Brit Marlingová (Karen), Astrid Bergès-Frisbeyová (Sofi), Steven
Yeun (Kenny), Archie Panjabiová (Priya Varmaová), Cara Seymourová (dr. Simmonsová),
Venida Evansová (Margaret Dairyová), William Mapother (Darryl Mackenzie), Kashish
(Salomina).
Druhý celovečerní snímek amerického scenáristy a režiséra Mikea Cahilla Výchozí bod rozvíjí
obvyklé téma střetu racionálního a iracionálního, vědy a spirituality, reálného a nadreálného.
- Molekulární vědec Ian Gray, který se zabývá evolucí oka, vypráví svůj zvláštní příběh.
Seznámí se s tajuplnou cizinkou Sofi a prožije s ní vášnivou lásku. Těsně před svatbou však
milenka přijde o život při havárii výtahu, ve chvíli, kdy Ian s kolegyní Karen dosáhnou
převratného objevu. Po sedmi letech jsou Ray a Karen manželé, jimž se narodí synek Tobias.
Muž však stále nemůže zapomenout na Sofi, která na rozdíl od něj věřila v iracionální síly.
Shodou okolností zjistí, že v databázi očí jsou stejné oči, jako měla Sofi, což odporuje všem
vědeckým poznatkům, neboť oči jsou stejně jedinečné jako otisky prstů. S podporou Karen
odjede do Indie a s pomocí ředitelky nadace Pryiy Varmaové po dlouhém hledání najde dívku
Salominu, která kromě shody očí vykazuje i další nevysvětlitelná spříznění s mrtvou Sofi.
Nejpřesvědčivější důkaz vědec dostane, když děvčátko odmítne nastoupit do výtahu.
Pochopí, že ne vše na světě lze vysvětlit pomocí vědy. – (Po závěrečných titulcích.)
Představitelka státní instituce dr. Simmonsová vydá pokyn ke skenování očí slavných lidí, aby
se s pomocí databáze daly objevit další případné shody, jež by bylo možné různě využít. –
Snímek, který zahajoval MFF v Karlových Varech 2014, vychází z některých reálných výzkumů
a faktů (např. právě v Indii existuje obří databáze očí a provádí se tam průběžné skenování,
jež slouží jako základní nástroj pro identifikaci obyvatel).
-tbkMIKE CAHILL (nar. 5.7.1979, New Haven, Connecticut) vystudoval ekonomii na
Georgetownské univerzitě ve Washingtonu (2001), kde se sblížil s herečkou Brit
Marlingovou. Od dětství se zabýval amatérským natáčením. Už za studií začal pracovat pro
National Geographic Television and Film jako produkční, střihač a kameraman na
přírodopisných filmech o mořském životě. Později s Marlingovou natočili dokument Boxeři
a baletky. Působil jako střihač u tří dokumentů a v celovečerním hraném filmu debutoval
romantickou sci-fi o paralelní planetě Jiná Země, oceněnou mj. Zvláštní cenou poroty a
Cenou Alfreda P. Sloana na MFF Sundance 2011 a nominovanou na ceny ISA za nejlepší
první film a nejlepší první scénář. Byl hostem na MFF v Karlových Varech 2014, kde jeho
další snímek Výchozí bod, oceněný opět Cenou Alfreda P. Sloana na Sundance 2014,
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zahajoval festival. Nesmíme ho zaměňovat s tvůrcem téhož jména (Michael Anthony
Cahill), který režíroval snímek King of California (2007, Král Kalifornie – V) s Michaelem
Douglasem. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) dokument o současných vztazích
mezi Spojenými státy a Kubou, ilustrovaný osudy dvou párů sportovců a tanečnic z Kuby a
z Miami, Boxers and Ballerinas (2004, Boxeři a baletky; spol. sc., spol. režie, spol. kam.,
spol. střih Brit Marlingová), psychologické drama s prvky sci-fi o dívce, která v den objevení
planety podobné Zemi způsobí rodinnou tragédii mladému skladateli, s nímž se po
odpykání trestu znovu setká, Another Earth (2011, Jiná Země; + spol. sc., kam., střih, spol.
prod.), další sci-fi o molekulárním biologovi, zkoumajícím evoluci oka, který si na základě
vlastní mysteriózní zkušenosti musí přiznat, že ne vše v životě lze vysvětlit a pochopit
pomocí vědy, Výchozí bod (2014, I Origins; + sc., střih, spol. prod.).
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WALESA: ČLOVĚK NADĚJE
barevný/černobílý, životopisný, historický, politický, přístupný, ŠÚ, 2-D, Dolby Digital
Surround EX, dlouhý – 119 min.
Původní název: Walęsa. Człowiek z nadziei. Země původu: Polsko. Výrobce: Akson Studio.
Koprodukce: Telekomunikacja Polska / Telewizja Polska / Narodowe centrum kultury / Canal
Plus. Rok výroby: 2013. Premiéra: 3.4.2014. Monopol: Artcam. Mluveno: polsky, italsky
(české titulky). – Příběh muže, který i nám vrátil svobodu.
AUTOŘI: Scénář: Janusz Głowacki. Režie: Andrzej Wajda. II. režie: Michał Piłat. Kamera:
Paweł Edelman. Hudba: Paweł Mykietyn. Různé skladby a písně. Výprava: Magdalena
Dipontová. Kostýmy: Magdalena Biedrzycká. Střih: Milenia Fiedlerová, Grażyna Gradońová.
Zvuk: Katarzyna Dzida-Hamelová, Jacek Hamela. Masky: Waldemar Pokromski, Tomasz
Matraszek. Koordinátor kaskadérů: Jacek Jeleń. Výkonné producentky: Małgorzata FogelGabryśová, Katarzyna Fukacz-Cebulová. Producent: Michał Kwieciński. České titulky: Pavel
Peč (Filmprint Digital).
HERCI: Robert Więckiewicz (Lech Walesa), Agnieszka Grochowská (Danuta Walesová), Maria
Rosario Omaggioová (Oriana Fallaciová), Iwona Bielská (Ilona), Zbigniew Zamachowski (tajný
Nawiślak), Mirosław Baka (ředitel loděnic), Piotr Probosz (Mijak), Maciej Stuhr (kněz),
Giovanni Pampiglione (tlumočník).
CENY: MFF v Chicagu 2013: Stříbrný Hugo za mužský herecký výkon (Robert Więckiewicz). –
Polské výroční ceny Orel: (nominace) nejlepší ženský a mužský herecký výkon (Agnieszka
Grochowská, Robert Więckiewicz), nejlepší výprava (Magdalena Dipontová), nejlepší
kostýmy (Magdalena Biedrzycká), nejlepší střih (Milenia Fiedlerová, Grażyna Gradońová).
Sedmaosmdesátiletý Andrzej Wajda natočil životopisný snímek Walesa: Člověk naděje o
legendárním vůdci polské nezávislé odborové organizace Solidarita a prvním prezidentovi
Polska po roce 1989 Lechu Walęsovi (nar. 1943). Završil tím svou volnou trilogii z moderních
polských dějin Člověk z mramoru (1976) a Člověk ze železa (1981). Scénář Janusze
Głowackého se věnuje rozhodujícímu dvacetiletí mezi roky 1970-1989 a zachycuje proměnu
prostého elektrikáře z gdaňských loděnic v charismatického řečníka a zručného intuitivního
politika. Děj je rámován Walęsovým rozhovorem s proslulou italskou novinářkou Orianou
Fallaciovou z roku 1980. – Po krvavě potlačené dělnické vzpouře z roku 1970 se Lech, žijící s
milovanou manželkou Danutou, s níž má postupně osm dětí, radikalizuje. Po dalších bouřích
v roce 1976 začne pracovat ve Výboru na obranu dělníků (KOR) a pod tlakem podepíše
spolupráci s tajnou policií, což ho po celý život traumatizuje. V roce 1980 stávkové hnutí slaví
úspěch a vznikají nezávislé odbory Solidarita. V prosinci 1981 je však vyhlášeno stanné právo,
oblíbený vůdce je internován v různých vládních zařízeních a propuštěn po jedenácti
měsících. V roce 1983 získá Nobelovu cenu míru, kterou za něj převezme Danuta. – Po
jednáních u kulatého stolu je Solidarita oficiálně uznána a zvítězí ve volbách. Walęsa se stává
členem parlamentu. Po pádu Berlínské zdi je v roce 1990 zvolen prezidentem. – Tvůrci hojně
využívají archivní materiály, jež plynule přecházejí do dotáček. Wajda použil i záběry z
Člověka ze železa (v nichž se mihne i Krystyna Jandová). Vznikl přesvědčivý, byť poněkud
akademický portrét. – V roce 2005 natočil Wajda do kolektivního díla Solidarita, Solidarita...
desetiminutový dokument Člověk naděje, zachycující rozhovor tvůrců filmu Člověk ze železa
s Walęsou o jeho někdejších uvahách o pokračování tohoto filmu.
-tbkANDRZEJ WAJDA (nar. 6.3.1926, Suwałki, dnes Podleské vojvodství) je synem polského
důstojníka, jenž zahynul při katyňském masakru (jemu i dalším obětem věnoval Wajda
snímek Katyň). Během války působil v protiněmeckém odboji. V letech 1946-50 studoval
malířství na krakovské Akademii výtvarných umění a potom režii na Polské vysoké filmové
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škole v Lodži (PWSF) ve třídě Aleksandera Forda (1953). Prosadil se v druhé polovině 50. let
stěžejními dramaty Kanály a Popel a démant, jež se zabývaly válečnými a těsně
poválečnými událostmi. Později proslul jako vynikající adaptátor zejména polské klasické i
moderní literatury (hlavně děl Jarosława Iwaszkiewicze) a jako tvůrce velkých historických
pláten (Popely, Země zaslíbená, Danton, Katyň). Věnoval se však i soudobým
společenským problémům s jasnou snahou poukázat na drastické zásahy socialistického
systému do individuálních životů (Člověk z mramoru, Člověk ze železa). Od roku 1959 je
Wajda rovněž významným divadelním režisérem (jeho působišti byly zejména Stary Teatr v
Krakově a varšavský Teatr Powszechny, jejž v sezoně 1989-90 vedl). Uplatnil se též v
různých funkcích v polské i světové kinematografii (je mj. čestným předsedou Svazu
polských filmařů i Federace polských filmových klubů a čestným členem Svazu polských
výtvarných umělců) i v politice (spolupracoval se Solidaritou a v letech 1989-91 byl
senátorem). V roce 2002 založil ve Varšavě Mistrovskou školu filmové režie Andrzeje
Wajdy. Jeho díla získala mnoho mezinárodních cen, mj. Kanály (Zvláštní cena poroty ex
aequo v Cannes 1957), Popel a démant (Cena FIPRESCI v Benátkách 1959), Březový háj
(Zlatá medaile za režii v Moskvě 1971), Veselka (Stříbrná mušle v San Sebastiánu 1973),
Země zaslíbená (Zlatá medaile ex aequo v Moskvě 1975, Zlatý Hugo v Chicagu 1975, Zlatý
klas ve Valladolidu 1977), Člověk z mramoru (Cena FIPRESCI ex aequo v Cannes 1978), Bez
umrtvení (Cena ekumenické poroty v Cannes 1979), Dirigent (Cena FIPRESCI v San
Sebastiánu 1980), Člověk ze železa (Zlatá palma a Cena ekumenické poroty v Cannes 1981),
Danton (César za režii, Cena Louise Delluca), Puškvorec (Evropské filmové ceny - Cena
FIPRESCI, Cena Alfreda Bauera v Berlíně 2009). Vedle polských i zahraničních státních
vyznamenání (Důstojnický kříž Čestné legie, Komandér francouzské Čestné legie, Velký kříž
Řádu zásluh SRN, Velký kříž Řádu obrození Polska), několika čestných doktorátů na
světových univerzitách nebo členství ve francouzské Akademii, připomínáme jen jeho
nejvýznamnější filmová ocenění za celoživotní tvorbu: César (1982), Evropská filmová cena
(1990), Zlatý lev na MFF v Benátkách (1998), Zlatý Golem za celoživotní dílo na MFF v Praze
1996, Oscar (1999), Zlatý medvěd na MFF v Berlíně (2006) nebo Zlatá kamera na Art Filmu
v Trenčianských Teplicích (2006). Je autorem několika knih o filmu. Byl hostem na našich
filmových festivalech. Jeho manželkou byla herečka Beata Tyszkiewiczová, s níž má dceru
Karolinu Wajdovou (nar. 1967), která je herečkou a pomocnou režisérkou. Od roku 1972 je
ženatý s herečkou a návrhářkou kostýmů Krystynou Zachwatowiczovou. – Filmografie
(scénář či spolupráce na scénáři, režie, není-li uvedeno jinak): kr. školní filmy Zły chłopiec
(1951, Zlý chlapec), Ceramika iłżecka (1951, Ilžská keramika) a Kiedy ty spisz (1953, Když
spíš), Pětka z Barské ulice (1953, Piątka z ulicy Barskiej; spol. režie), Trzy opowieści (1953,
Tři příběhy; spol. sc.), odbojářské drama Nezvaní hosté (1954, Pokolenie; režie), kr. dok.
Idę do słońca (1955, Jdou ke slunci), tragický příběh z Varšavského povstání Kanály (1956,
Kanał; režie), adaptace románu Jerzyho Andrzejewského o poválečném střetu dvou
mladých členů Armii Krajowej s komunisty Popel a démant (1958, Popiół i diament), drama
o marném boji polské kavalérie po přepadení Polska v roce 1939 Lotna (1959, Lotna),
psychologický snímek o deziluzi mladých lidí, hledajících smysl života, Nevinní čarodějové
(1960, Niewinni czarodzieje; režie), adaptace románu Kazimierze Brandyse o židovském
studentovi, ukrývajícím se za okupace ve Varšavě mimo ghetto, Samson (1961, Samson),
adaptace povídky N.S. Leskova Lady Macbeth z Mcenského újezdu (1961, Sibirska ledi
Magbet; režie), natočená v Jugoslávii, polská povídka (Varšava/Warszawa) z
mezinárodního projektu Láska ve dvaceti letech (1962, L’amour a vingt ans; režie),
historické drama z napoleonských válek podle románu Stefana Źeromského Popely (1965,
Popioły; režie), historický snímek podle prózy J. Andrzejewského o dětské křižácké výpravě
do Palestiny ve 13. století Gates to Paradise (1967, Brány ráje), střm. f. Przekładaniec (TV1968, Poskládaný), psychologické drama, inspirované osudem Wajdova častého herce
Zbigniewa Cybulského, Vše na prodej (1968, Wszystko na sprzedaż), smutná milostná
komedie Lov na mouchy (1969, Polowanie na muchy; režie), poéma o mladíkovi, který se
po osvobození z koncentráku ocitá v americkém sběrném táboře, Krajina po bitvě (1970,
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Krajobraz po bitwie), přepis Iwaszkiewiczovy povídky o dvou bratrech, žijících na lesní
samotě, Březový háj (1970, Brzezina), kr. f. Pierwsza milość (TV-1971, První láska; r.
Sylwester Chęciński; sc.), osobitá verze příběhu Piláta a Ježíše Krista podle románu
Michaila Bulgakova Mistr a Markétka, nazvaná Pilatus und andere (1971, Pilát a ti druzí; +
spol. výprava, spol. kostýmy, herec), přepis populární hry Stanisława Wyspiańského,
přinášející ironický portrét polské společnosti z přelomu 19. století, Veselka (1972, Wesele;
režie), adaptace románu Stanisława Reymonta, zachycující zrod městské průmyslové
společnosti v Lodži koncem 19. století, Země zaslíbená (1974, Ziemia obiecana),
zpracovaná i jako TV seriál (1975), přepis románu Josepha Conrada Hranice stínu (1976,
Smuga cienia), kritické účtování se socialismem padesátých let prostřednictvím příběhu
zneužitého úderníka, Člověk z mramoru (1976, Człowiek z marmuru; režie), celovečerní
dok., zachycující inscenaci Teatru Circot 2, Umarla klasa. Seans T. Kantora (TV-1976, Mrtvá
třída. Představení T. Kantora; režie), Konkurs na život (1976, Zdjęcia próbne; r. Agnieszka
Hollandová, Paweł Kędzierski, Jerzy Domaradzki; herec), střm. dok. o výtvarníkovi Ludwigu
Zimmererovi Zaproszonie do wnętrza (TV-1978, Pojďte, prosím, dovnitř), příběh novináře,
prožívajícího manželskou krizi na pozadí krize polské společnosti, Bez znieczulenia (1978,
Bez umrtvení; + herec - TV), adaptace povídky J. Iwaszkiewicze o nostalgickém návratu do
mládí v době před první světovou válkou Slečny z Vlčí (1979, Panny z Wilka; režie), dok. o J.
Iwaszkiewiczowi Pogoda domu niechaj będzie z tobą... (1979, Ať tě provází mír domova...),
komorní příběh o manželské krizi a o střetu lidí s odlišnými morálními postoji Dirigent
(1979, Dyrygent; režie), TV seriál Z biegem lat, z biegem dni... (TV-1980, Jak běžely roky a
dny...; režie), pokračování příběhu někdejšího úderníka na pozadí dramatických událostí v
Polsku v červenci 1980 Człowiek z żelaza (1981, Člověk ze železa; režie - V), adaptace hry
Stanisławy Przybyszewské o sporech mezi vůdci Velké francouzské revoluce Danton (1982,
Danton - V), přepis knihy Rolfa Hochhuta o situaci v německém zázemí během druhé
světové války Eine Liebe in Deutschland (1983, Láska v Německu – TV), milostný příběh z
jara roku 1939 podle vzpomínkové knihy Tadeusze Konwického Kronika milostných nehod
(1985, Kronika wypadków miłosnych), adaptace románu F.M. Dostojevského Běsi (1988,
Les possédés), životopisné drama o ochránci židovských dětí v období okupace Korczak
(1990; režie), autentické drama z Varšavského povstání Pierścionek z orłem v koronie
(1992, Prstýnek s orlem v koruně), adaptace románu F.M. Dostojevského Idiot, natočená v
Japonsku pod názvem Nastazja (1994), zpracování rané povídky J. Andrzejewského z doby
Varšavského povstání Wielki Tydzień (1995, Velikonoční týden), přepis významného
románu Tomka Tryzny o bolestném dospívání patnáctileté dívky Panna Nikt (1996, Slečna
Nikdo; režie), dok. TV série Andrzej Wajda. Moje notatki z historii (TV-1996, Andrzej
Wajda. Moje poznámky z dějin), historický epos podle slavné básnické skladby Adama
Mickiewicze Pan Tadeáš (1999, Pan Tadeusz), dok. Kredyt i debet. Andrzej Wajda o sobie
(TV-1999, Má dáti, dal. Andrzej Wajda o sobě), adaptace románu Stanisława Rembeka z
dusné atmosféry okupace Wyrok na Franciszka Kłosa (TV-2000, Rozsudek pro Franciszka
Kłose), dok. o polské filmové škole Lekcja polskiego kina (2001, Lekce polského filmu),
přepis dramatu Aleksandera Fredra z roku 1833 o sousedských svárech Zemsta (2002,
Pomsta), kr. epizoda Człowiek z nadziei (Člověk naděje) z kolektivního filmu Solidarność,
Solidarność... (TV-2005), historický epos o vyvraždění polských důstojníků Katyň (2007,
Katyń), komorní meditace o smrti Puškvorec (2009, Tatarak; + herec), televizní záznam
divadelního představení Makbet (TV-2010, Macbeth), střm. dokument o kameramanovi
Edwardu Kłosińském Kręć! Jak kochasz, to kręć! (TV-2010, Toč! Když miluješ, tak toč!),
monumentální životopisný snímek Walesa: Člověk naděje (2013, Walęsa. Człowiek z
nadziei; režie).
-tbk-
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WINX CLUB – V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH
barevný, animovaný, fantasy, pohádka, přístupný, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 98 min.
Původní název: Winx Club: Il mistero degli abissi. Země původu: Itálie. Výrobce: Rainbow
CGI. Rok výroby: 2013. Premiéra: 30.10.2014. Monopol: 35MM. Mluveno: česky
(dabováno).
AUTOŘI: Námět: Iginio Straffi, Mauro Uzzeo, Francesco Artibani. Scénář: Iginio Straffi,
Giovanni Masi. Režie: Iginio Straffi. Hudba: Stefano Switala. Různé skladby a písně. Výprava:
Vincenzo Nisco, Marco Marini. Střih: Serena Dovìová. Zvuk: (design) Raffaele Presciutti.
Výkonná producentka: Joanne Leeová. Producent: Iginio Straffi. Překlad: Jana Děžínská.
Režie českého znění: Martin Těšitel (Studio Soundwave).
HLASY: Rozita Erbanová (Bloom), Klára Sochorová (Stella), Ivana Korolová (Musa), Terezie
Taberyová (Tecna), Jolana Smyčková (Flora), Kateřina Velebová (Aisha), Petra Tišnovská (Icy),
René Slováčková (Darcy), Jana Páleníčková (Stormy), Radka Stupková (Griselda), Petr Burian
(Sky), Regina Řandová (Politea), Zbyšek Horák (Tritannus).
Animované dobrodružství Winx Club – V tajemných hlubinách italského režiséra, scenáristy a
producenta Iginia Straffiho je po snímku Winx Club – Výprava do ztraceného království
(2007, Winx Club – Il segreto del regno perduto; r. Iginio Straffi) v české distribuci druhým
celovečerním snímkem o partě víl z italské TV série Winx Club (2003–201?), zatímco v pořadí
druhý natočený film Winx Club 3D: Magic Adventure (2010; r. Iginio Straffi) u nás v kinech
uveden nebyl. - Trio mořských čarodějnic Trix (Icy, Darcy a Stormy) chce najít Perlu hlubin, s
jejímž kouzlem lze ovládnout Nekonečný oceán. Omylem však probudí zlou nymfu Politeu, a
ta se k nim přidá. Na její radu trio osvobodí zákeřného mutanta Tritannuse, unese a v
hlubinách oceánu ve vzduchové bublině uvězní Bloomina pohledného manžela Skye; bez
jeho krve by totiž kouzlo nemohlo být dokonáno. Winx Club, tedy víly Bloom, Flora, Stella,
Tecna, Musa a Layla, zjistí, že musejí získat Perlu hlubin dřív, než se jí zmocní Tritannus a
navěky znečistí moře. Vydají se do mořských hlubin. Pomůže jim tamní vládkyně Omnia a její
malé pomocnice Selkie, strážkyně bran Nekonečného oceánu. Jenže lstivý Tritannus se s
pomocí Trix Perly zmocní. Je třeba velké odvahy a důvtipu, aby nakonec víly magický
předmět získaly a aby zabránily katastrofě. Nepřátelé jsou zahnáni a Skye přivede k životu
manželčin polibek z pravé lásky… - Poněkud zmatečný příběh s elegantními, dlouhonohými a
uhihňanými protagonistkami je cílený na děvčátka, která hrdinky znají ze seriálu, uváděného
u nás v TV Barrandov. Filmový příběh vyšel ve stejnojmenné knižní podobě (Albatros, Praha
2014).
-kat-
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WTF
barevný, komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 81 min.
Původní název: N’importe qui. Země původu: Francie. Výrobce: Why Not Productions.
Koprodukce: Film Form / Actes Prolétariens. Rok výroby: 2013. Premiéra: 29.5.2014.
Monopol: 35MM. Mluveno: francouzsky (české titulky). – Pro pořádnou prdel udělá cokoliv!
AUTOŘI: Scénář: Raphaël Frydman. Režie: Raphaël Frydman. Kamera: Gilles Piquard. Hudba:
různé skladby a písně. Výprava: Anna Brunová, Yannick Isoard. Kostýmy: Mahémiti
Deregnaucourtová. Střih: Samuel Danési. Zvuk: Raphaël Naquet, Sébastien Wera, Julien
Perez. Výkonní producenti: Albert Blasius, Isabelle Tillouová. Producent: Jean-François
Richet. České titulky: Soundwave.
HERCI: Rémi Gaillard (Rémi), Nicole Ferroniová (Sandra), Franc Bruneau (Greg), Alban Ivanov
(Arnaud), Sylvain Katan (Gérald), Quenti Jodar (Vlasáč), Grégory Nardella (šéf supermarketu),
Patrick Raynal (Rémiho tchán), Brigitte Moatiová (Rémiho tchyně).
Francouzská komedie Raphaëla Frydmana, kterou český distributor uvádí pod názvem WTF
(originální název znamená v překladu Není důležité, kdo) se „točí“ okolo komika a
internetového výtržníka Rémiho Gaillarda (nar. 1975) z Montpellier. Ten je autorem a
protagonistou drsných internetových skečů. Vyznává zásadu, že kdo udělá cokoli, stane se
kýmkoli. Rád narušuje sportovní utkání a televizní přenosy, s neutuchající invencí provokuje
různými kousky policii, obyvatele Montpellier, řidiče, návštěvníky restaurací a má spadeno i
na hráče golfu. Pracuje s kamarády Gregem, Gérardem a Arnaudem, často ve zvířecích
kostýmech; mnohdy se musejí spasit riskantním útěkem. - Rémiho snoubenka Sandra po
desetileté známosti chce, aby muž přestal být kýmkoli a stal se někým, a on se o to z lásky k
ní pokusí. Vezme si ji, začne pracovat u tchána v autosalonu a přeruší styky s přáteli. Jenže
když se při napodobování jeho kousku smrtelně zraní šestnáctiletý obdivovatel Vlasáč, slíbí
komik umírajícímu adolescentovi, že opět začne dělat cokoli. A tak se partička dá zase
dohromady… - Fiktivní příběh tvoří rámec pro „reprezentativní“ přehlídku Gaillardových videí
(ve filmu parta oslaví miliardu zhlédnutí), jež ovšem jeho fanoušci znají. - Název WTF, použitý
českým distributorem, je zkratkou anglického sousloví What the Fuck, což (slušně přeloženo)
znamená Seru na to.
-katRAPHAËL FRYDMAN (nar. 14.8.1977, Paříž), působí jako autor hudebních klipů (Asa, Ayo,
Femi Kuti), reklamních spotů Peugeot, Nike, Coca-Cola) a hudebních dokumentů. V oblasti
celovečerní hrané tvorby debutoval psychologickým příběhem šestnáctileté Pařížanky
Adieu Babylone. – Filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) road movie o
teenagerce, která se rozhodne dokončit cestu po světě místo svého tajně sledovaného
idolu, Adieu Babylone (2001; + herec), hudební dokumenty Babylonia en Guagua (2002;
spol. režie), Femi Kuti Live at the Shrine (2004), kr. snímky Mission Privjet (2004, Mise
Privět) a La légion étrange (2004, Cizinecká legie), komedie, těžící z divokých kousků
populárního provokatéra Rémiho Gaillarda, WTF (2013, N’importe qui), hudební dok. s
japonskou rockovou skupinou Sekai no owari (Konec světa), nazvaný Tokyo Fantasy: Sekai
no owari (2014).
-tbk-
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X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST
barevný, fantastický, akční, komiksový, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby
Atmos/Datasat, dlouhý – 132 min.
Původní název: X-Men: Days of Future Past. Země původu: USA. Velká Británie. Výrobce:
Bad Hat Harry / Donners’ Company / Simon Kinberg. Ve spolupráci s Ingenious Media. Pro
Twentieth Century Fox. Ve spolupráci s Marvel Entertainment / TSG Entertainment. Rok
výroby: 2014. Premiéra: 22.5.2014. Monopol: CinemArt. Mluveno: česky (dabováno - 2-D, 3D), anglicky, francouzsky, vietnamsky, rusky (české titulky - 2-D).
AUTOŘI: Námět: Jane Goldmanová, Simon Kinberg, Matthew Vaughn. Scénář: Simon
Kinberg. Režie: Bryan Singer. II. režie: Brian Smrz, Todd Hallowell. Kamera: Newton Thomas
Sigel. Hudba: John Ottman. Různé skladby a písně. Výprava: John Myhre. Kostýmy: Louise
Mingenbachová. Střih: John Ottman. Zvuk: (design) Craig Berkey; Patrick Rousseau. Vizuální
efekty: (supervize) Richard Stammers, Anders Langlands, Lou Pecora, Cameron Waldbauer;
(+ animace) Rhythm & Hues; MPC, Cinesite, Rising Sun Pictures, Mokko Studio, Hydraulx,
Method Studios, Animal Logic VFX. Zvláštní vizuální efekty a animace postav: Digital
Domain. Prostetika: Legacy Effects. Stereoskopie: (supervize) Scott Willman. 3-D konverze:
Studio D. Koordinátoři kaskadérů: Jeff Habberstad, James M. Churchman, Mike Scherer,
Nick Brandon, Trevor Habberstad, John D. Ross, Colin Follenweider, Mark Chadwick, Stefan
Lofgren, Paul Leonard; (souboje) Daniel Stevens, Renae Moneymaker. Výkonní producenti:
Stan Lee, Todd Hallowell, Josh McLaglen. Producenti: Lauren Shuler Donnerová, Bryan
Singer, Simon Kinberg, Hutch Parker. Koproducent: Jason Taylor. České titulky: František
Fuka. České dialogy a režie české verze: Petr Pospíchal (Barrandov studio).
HERCI: Hugh Jackman (Logan/Wolverine – Zdeněk Mahdal), James McAvoy (mladý Charles
Xavier/Profesor – Lumír Olšovský), Michael Fassbender (mladý Erik Lensherr/Magneto –
Martin Stránský), Jennifer Lawrenceová (Mystique/Raven – Terezie Taberyová), Halle
Berryová (Storm – Dana Černá), Nicholas Hoult (Hank/Beast – Petr Neskusil), Anna
Paquinová (Rogue), Ellen Pageová (Kitty Prydeová/Shadowcat – Kristýna Valová), Peter
Dinklage (dr. Bolívar Trusk), Shawn Ashmore (Bobby/Iceman), Omar Sy (biskup), Evan Peters
(Peter), Josh Helman (major Bill Stryker), Daniel Cudmore, Fan Bingbing, Adan Canto,
Booboo Stewart, Mark Camacho, Ian McKellen (Charles Xavier/Profesor – Pavel Soukup),
Patrick Stewart (Eric Lensherr/Magneto – Petr Pelzer), Famke Janssenová (Jean Greyová),
James Marsden (Scott Summers), Michael Lerner (senátor Brickham); (neuveden) Kelsey
Grammer (zestárlý Beast).
CENA: Oscar: (nominace) nejlepší vizuální efekty (Richard Stammers, Lou Pecora, Tim
Crosbie, Cameron Waldbauer). Ceny BAFTA: (nominace) nejlepší zvláštní vizuální efekty
(Richard Stammers, Anders Langlands, Tim Crosbie, Cameron Waldbauer).
Po úspěšné trilogii podle komiksu Stana Leeho X-Men (2000, X-Men; r. Bryan Singer), X-Men
2 (2003, X2; r. Bryan Singer) a X-Men: Poslední vzdor (2006, X-Men: The Last Stand; r. Brett
Ratner) vznikla další série s tituly X-Men Origins: Wolverine (2009, X-Men Origins: Wolverine;
r. Gavin Hood), X-Men: První třída (2011, X-Men: First Class; r. Matthew Vaughn) a
Wolverine (2013, Wolverine; r. James Mangold), věnovaná některým hlavním postavám a
doplněná nyní filmem Bryana Singera X-Men: Budoucí minulost. Ten se zároveň odehrává v
budoucnosti i v minulosti. - Píše se rok 2023. Mutantům hrozí zkáza v boji proti zabijáckým
robotům Sentinelům, jež v sedmdesátých letech vyrobil dr. Bolívar Trusk pomocí DNA
některých z nich. Je tedy třeba změnit minulost a zabránit mutantce Raven, aby Truska
zlikvidovala. Poslední hrstka přeživších mutantů se skrývá v čínském horském klášteře.
Mutant Logan, vyslaný odtud do minulosti, se spojí s mladými Charlesem Xavierem a Erikem
Lensherrem; pokud mu nepomohou, nečeká ani je žádná budoucnost. S Xavierem a s
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mutanty Hankem a mladistvým Peterem osvobodí Erika, uvězněného pod Pentagonem za
vraždu prezidenta Kennedyho. Ve chvíli, kdy Sentinelové napadnou v Číně poslední mutanty,
se jim podaří misi úspěšně završit: Truskův projekt prezident Nixon zruší. - V napínavém
příběhu jsou četné odkazy na předcházející díly. Příběh mj. reflektuje válku ve Vietnamu a
vynalézavě zachovává způsoby komiksového vyprávění. Po závěrečných titulcích je jako
obvykle avizováno další pokračování.
-katBRYAN SINGER (vl. jm. Bryan Jay Singer, nar. 17.9.1965, New York) vyrůstal v New Jersey
jako adoptivní dítě a už od mládí natáčel amatérské 8mm snímky. Dva roky studoval film
na newyorské Škole vizuálního umění a pak absolvoval studia kritiky na filmové fakultě
Jihokalifornské univerzity (USC; 1989). Ohlas jeho autorského krátkého filmu Lion’s Den
(Jáma lvová), v němž hrál přítel ze střední školy Ethan Hawke a v němž sledoval osudy pěti
středoškoláků půl roku po maturitě, mu umožnil financování další tvorby. Často
spolupracoval s kameramanem Newtonem Thomasem Sigelem a s kamarády z dětských
let, střihačem a skladatelem Johnem Ottmanem a scenáristou Christopherem
McQuarriem. Jeho celovečerní prvotina Veřejný kanál získala Velkou cenu poroty ex aequo
na FF Sundance a Cenu kritiků na FF v Deauville a další snímek Obvyklí podezřelí dostal mj.
Cenu za režii na MFF v Seattlu, Stříbrnou cenu na MFF v Tokiu a Oscary za původní scénář a
mužský herecký výkon ve vedlejší roli. V Hollywoodu se prosadil sérií komiksových
adaptací X-Men, ale po komerčním fiasku nákladného remaku Supermana se víc věnoval
televizní tvorbě. V rámci vlastní výrobní společnosti Bad Hat Harry (nazvané podle repliky z
jeho oblíbeného filmu Čelisti) se podílel na úspěšných seriálech House M.D. (2004-12, Dr.
House; + spol. režie, herec – TV), za nějž byl čtyřikrát nominován na Cenu Emmy, Dirty Sexy
Money (2007-09, Sexy špinavé peníze), H+ (2011-13), uvedeném na internetu, a Black Box
(2014, Černá krabice). Neskrývá svou bisexualitu, byl např. výkonným producentem
biografického dokumentu o zakladateli hnutí za osvobození gayů Vitu Russoovi. Na jaře
2014 byl spolu s dalšími obviněn ze zneužití nezletilého chlapce v 90. letech. Jeho sestřenicí
z druhého kolena je herečka Lori Singerová. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak)
příběh mladíka, který na malém městě vzbudí pozdvižení kritickým kabelovým
programem, Public Access (1992, Veřejný kanál; + spol. sc., spol. prod.), kriminální šaráda
Obvyklí podezřelí (1995, The Usual Suspects; + spol. prod.) s Gabrielem Byrnem, Beniciem
Del Torem a Kevinem Spaceym, thriller podle novely Stephena Kinga Nadaný žák (1997,
Apt Pupil; + spol. prod.) s Ianem McKellenem, filmová adaptace úspěšného komiksu X-Men
(2000, X-Men; + spol. nám.) a jeho pokračování X-Men 2 (2003, X2; + spol. nám., spol.
prod., herec), nová verze populárního komiksu Superman se vrací (2006, Superman
Returns; + spol. nám., spol. prod.), neprodaný pilotní snímek Football Wives (TV-2007,
Fotbalové manželky; + spol. prod.), rekonstrukce nezdařeného atentátu na Hitlera Valkýra
(2008, Valkyrie; + spol. prod.) s Tomem Cruisem v úloze plukovníka von Stauffenberga,
neprodaný pilotní snímek Mockingbird Lane (TV-2012; + spol. prod.), dobrodružná fantasy
Jack a obři (2013, Jack the Giant Slayer; + spol. prod.), komiksové pokračování X-Men:
Budoucí minulost (2014, X-Men: Days of Future Past; + spol. prod.), pocta divadelnímu
muzikálu Broadway 4D (2015; + spol. prod.); (neúplná; podíl na výkonné produkci či
produkci, není-li uvedeno jinak) Cannes Man (1996; r. Richard Martini, Susan Shapiroová;
herec), Burn (1998, Spáleniště; r. Scott Storm), Star Trek: Nemesis (2002; r. Stuart Baird;
herec – V), The Triangle (TV-2005, Záhada bermudského trojúhelníku; r. Craig R. Baxley; +
spol. nám. – TV), dok. Look, Up in the Sky! The Amazing Story of Superman (TV-2006,
Podívejte, tam nahoře! Úžasný příběh Supermana; r. Kevin Burns; + herec), Trick ’r Treat
(2007, Halloweenská noc; r. Michael Dougherty – V), dok. Valkyrie: The Plot to Kill Hitler
(2008, Valkýra; r. Kevin Burns; + herec – TV), X-Men: První třída (2011, X-Men: First Class; r.
Matthew Vaughn; + spol. nám.), dok. Vito (2011; r. Jeffrey Schwarz), Youwantme2killhim?
(2013, Chceš, abych ho zabil?; r. Andrew Douglas).
–mim-
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YVES SAINT LAURENT
barevný, životopisný, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý –
100 min.
Původní název: Yves Saint Laurent. Země původu: Francie. Výrobce: WY Productions.
Koprodukce: SND Groupe M6 / Hérodiade / Cinéfrance 1888. Rok výroby: 2013. Premiéra:
27.3.2014. Monopol: Bioscop. Mluveno: francouzsky. České titulky.
AUTOŘI: Námět: Laurence Benaïmová – kniha Yves Saint Laurent (2002). Scénář: Jalil
Lespert, Marie-Pierre Husterová, Jacques Fieschi. Režie: Jalil Lespert. Kamera: Thomas
Hardmeier. Hudba: Ibrahim Maalouf. Různé skladby a písně. Výprava: Aline Bonettoová.
Kostýmy: Madeline Fontaineová. Střih: François Gédigier. Zvuk: Miguel Rejas. Masky:
Dominique Colladant. Účesy: Guillaine Tortereauová. Producent: Wassim Béji. České titulky:
Anna Karenina (Tvůrčí skupina Josefa Petráska).
HERCI: Pierre Niney (Yves Saint Laurent), Guillaume Gallienne (Pierre Bergé), Charlotte Le
Bonová (Victoire), Laura Smetová (Loulou), Marie de Villepinová (Betty Catrouxová), Nikolai
Kinski (Karl Lagerfeld), Ruben Alves (Fernando Sanchez), Astrid Whettnallová (Yvonne),
Marianne Baslerová (Lucienne Saint Laurentová), Adeline D’Hermyová (Anne-Marie), Xavier
Lafitte (Jacques de Bascher), Alexandre Steiger (Jean-Pierre), Gérard Lartigau (Boussac).
CENY: César: nejlepší herec (Pierre Niney); (nominace) nejlepší herec/herečka ve vedlejší roli
(Guillaume Gallienne/Charlote Le Bonová), nejlepší kamera (Thomas Hardmeier), nejlepší
hudba (Ibrahim Maalouf), nejlepší výprava (Aline Bonettoová), nejlepší kostýmy (Madeline
Fontaineová).
Životopisný film režiséra Jalila Lesperta (nar.1976) s prostým názvem Yves Saint Laurent se
soustřeďuje zejména na soukromí slavného módního návrháře a opomíjí jeho podstatný vliv
na svět módy. Jeho život tvůrci předvádějí jako únavný kolotoč dekadentních večírků, těžko
pochopitelných hádek a hysterických výstupů. – V roce 1957 jednadvacetiletý Yves Saint
Laurent (1936-2008) opustí svou bohatou francouzskou rodinu v Alžírsku a začne pracovat
jako návrhář u Christiana Diora. Jeho první módní kolekce má úspěch. Po Diorově smrti
Laurent převezme vedení firmy. Seznámí se s Pierrem Bergém, který se stane jeho milencem
i manažerem. Yves trpí maniodepresivní psychózou. Je vyhozen z firmy a s Pierrem i s přáteli
z branže založí vlastní značku. Jeho profesní úspěchy provázejí soukromé problémy, pochyby
o sobě, noví milenci, rozchody, alkohol, drogová závislost. Vždy se však s Pierrem po boku
dokáže vrátit na vrchol. - Většinu příběhu vypráví zestárlý Pierre, který se po partnerově
smrti chystá rozprodat jejich uměleckou sbírku. Film však končí triumfálním uvedením
kolekce, inspirované ruským baletem a operou v roce 1976. – Samotný Pierre Bergé se na
filmu podílel. Zapůjčil filmařům Laurentovy modely a nechal je natáčet v kanceláři firmy. - O
slavném návrháři existují tři dokumenty. Letos bude mít premiéru další hraná biografie Saint
Laurent v režii Bertranda Bonella s Gaspardem Ullielem v titulní roli, uvedená na MFF v
Cannes 2014.
-ivpJALIL LESPERT (nar. 11.5.1976, Paříž) je synem herce alžírského původu Jeana Lesperta a
advokátky z alžírského etnika Kabylů. Začal studovat práva, ale nakonec dal přednost
profesi otce, po jehož boku debutoval v krátkém filmu Plážové hry. Režisér snímku
Laurent Cantet jej obsadil i do své celovečerní prvotiny Lidské zdroje, kde za ztvárnění
hlavní role mladého obchodního manažera Francka, jehož pracovní problémy ústí v osobní
konfrontaci s otcem, byl oceněn Césarem pro nejlepšího nadějného herce. V následující
dvacítce celovečerních filmů vytvořil pestrou škálu typů a charakterů ve vedlejších i
ústředních postavách, mezi nimiž nalezneme smyslného zahradníka (Markýz de Sade),
homosexuálního kulturistu (Život mě zabíjí), boxera (Virgil), avantgardního umělce (Na
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ústa ne), novináře (Procházka po Martově poli, Přední linie), policejního vyšetřovatele
(Přirozený nepřítel, Komisař) či cirkusového klauna (Pa-ra-da). Příležitostně se uplatňuje i v
TV, např. jako protagonista kriminálního seriálu Pigalle, la nuit (2009, Pigalle – TV). Věnuje
se též scenáristice a filmové režii. Ze vztahu s herečkou, spisovatelkou a někdejší modelkou
a Miss Francie Soniou Rollandovou (nar. 1981) má dceru Kahinu. Hercem je též jeho bratr
Yaniss Lespert (nar. 1989). – Filmografie: (herec) kr. f. Jeux de plage (1995, Plážové hry; r.
Laurent Cantet), Les sanguinaires (TV-1997, Krvelačné ostrovy; r. Laurent Cantet – TV), kr.
f. Le centre du monde (1998, Střed světa; r. Djibril Glissant), Nos vies heureuses (1999,
Naše šťastné životy; r. Jacques Maillot), Un dérangement considérable (1999, Značný
zmatek; r. Bernard Stora), Ressources humaines (1999, Lidské zdroje; r. Laurent Cantet), kr.
f. Bonne résistance à la douleur (1999, Dobrá odolnost proti bolesti; r. Pierre-Erwan
Guillaume), Sade (2000, Markýz de Sade; r. Benoît Jacquot – TV), Bella ciao (2001, Čau,
krásko; r. Stéphane Giusti), Inch’Allah dimanche (2001, Inch’Allah neděle; r. Yamina
Benguiguiová), L'idole (2002, Idol; r. Samantha Langová – TV), Vivre me tue (2002, Život mě
zabíjí; r. Jean-Pierre Sinapi – TV), Les amateurs (2003, Amatéři; r. Martin Valente), Pas sur
la bouche (2003, Na ústa ne; r. Alain Resnais), kr. filmy Oedipe – [N+1] (2003; r. Eric
Rognard), Lapin intégral (2003, Celý králík; r. Cécilia Rouaudová) a Boloko (2004; r. Fabien
Gaillard), L’ennemi naturel (2004, Přirozený nepřítel; r. Pierre-Erwan Guillaume), Le
promeneur du champ de Mars (2005, Procházka po Martově poli; r. Robert Guédiguian),
Virgil (2005; r. Mabrouk El Mechri), Le petit lieutenant (2005, Komisař; r. Xavier Beauvois –
V), Le voyage en Arménie (2006, Cesta do Arménie; r. Robert Guédiguian), Nikomu to
neříkej (2006, Ne le dis à personne; r. Guillaume Canet), Pa-ra-da (2008; r. Marco
Pontecorvo), Lignes de front (2009, Přední linie; r. Jean-Christophe Klotz), Chez Gino (2011;
r. Samuel Benchetrit), Un baiser papillon (2011, Motýlí polibek; r. Karine Silla Perezová),
Láska a modřiny (2011, Love and Bruises; r. Lou Ye), Le mille e una notte: Aladino e
Sherazade (TV-2012, 1001 noc: Aladin a Šahrazád; r. Marco Pontecorvo), Landes (2013; r.
François-Xavier Vives), Post partum (2013; r. Delphine Noelsová), De guerre lasse (2014,
Válkou znavený; r. Olivier Panchot); (spolupráce na scénáři a režie) kr. filmy Coffee and
Dreams (2000, Káva a sny; spol. režie Sébastien Dacek) a De retour (2005, Po návratu),
dramatický obraz jednoho dne ze života prostitutky 24 mesures (2007, 24 opatření),
mysteriózní drama podle románu Oliviera Adama o otci, který se po záhadném zmizení
manželky musí postarat o malé děti, Proti větru (2011, Des vents contraires), životopisný
portrét slavného módního návrháře Yves Saint Laurent (2013, Yves-Saint Laurent). -fik-
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ZACHRAŇTE PANA BANKSE
barevný, životopisný, přístupný, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital (Datasat), dlouhý – 126 min.
Původní název: Saving Mr. Banks. Země původu: USA, Velká Británie, Austrálie. Výrobce:
Ruby Films / Essential Media and Entertainment. Ve spolupráci s BBC Films / Hopscotch
Features. Pro Walt Disney Enterprises. Rok výroby: 2013. Premiéra: 20.2.2014. Monopol:
Falcon. Mluveno: anglicky (české titulky).
AUTOŘI: Scénář: Kelly Marcelová, Sue Smithová. Režie: John Lee Hancock. Kamera: John
Schwartzman. Hudba: Thomas Newman. Písně z filmu Mary Poppins (Richard M. Sherman,
Robert B. Sherman). Různé skladby a písně. Výprava: Michael Corenblith. Kostýmy: Daniel
Orlandi. Střih: Mark Livolsi. Zvuk: John Pritchett. Vizuální efekty: Luma Pictures. Výkonní
producenti: Paul Trijbits, Christine Langanová, Andrew Mason, Troy Lum. Producenti: Alison
Owenová, Ian Collie, Phillip Steuer. České titulky: Jakub Sitár. – Výňatek z filmu: Mary
Poppins (1964, Mary Poppins; r. Robert Stevenson).
HERCI: Emma Thompsonová (P.L. Traversová), Tom Hanks (Walt Disney), Colin Farrell
(Travers Goff), Paul Giamatti (Ralph), Jason Schwartzman (Richard Sherman), Bradley
Whitford (Don DaGradi), Annie Rose Buckleyová (Ginty), Ruth Wilsonová (Margaret Goffová),
B.J. Novak (Robert Sherman), Rachel Griffithová (teta Ellie), Kathy Bakerová (Tommie),
Melanie Paxsonová (Dolly), Lily Bighamová (Biddy).
CENY (výběr): Cena NBR: nejlepší herečka (Emma Thompsonová). Oscar: (nominace) nejlepší
hudba (Thomas Newman). Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší herečka v dramatu (Emma
Thompsonová). Ceny BAFTA: (nominace) Cena Alexandera Kordy za nejlepší britský film,
Cena Anthonyho Asquithe za hudbu (Thomas Newman), nejlepší herečka (Emma
Thompsonová), nejlepší britský debut (scenáristka Kelly Marcelová), nejlepší kostýmy (Daniel
Orlandi).
Ve filmu o filmu Johna Leeho Hancocka Zachraňte pana Bankse se pojednává o vzniku
slavného muzikálu Mary Poppins a zároveň také o významné epizodě ze životů autorky
předlohy, zatrpklé britské spisovatelky australského původu P.L. Traversové (vl. jm. Helen
Lyndon Goffová; 1899-1996) a Walta Disneyho (1901-1966). Slavný filmař pozval v roce 1961
spisovatelku do Los Angeles, aby ji přiměl k prodeji autorských práv na její dílo z roku 1934.
Osamělá, panovačná a náladová dáma tu stráví čtrnáct dní s autory chystaného muzikálu
bratry Shermanovými a scenáristou Donem DaGradim při práci na scénáři. Vzpomíná přitom
na své dětství v roce 1906 v Austrálii a na milovaného, předčasně zemřelého otce, který byl
sice zábavným společníkem, ale také notorickým alkoholikem. – Kultivovaný Walt Disney
vychází paní Traversové maximálně vstříc, ale až když pochopí její životní trauma a svěří se jí
s tím svým, získá vysněný souhlas. Následuje slavná premiéra filmu. – V retrosnímku se
prolínají retrospektivy z australského venkova se scénami ze studia v Burbanku. Jedná se o
pečlivou, místy sentimentálně laděnou rekonstrukci, opírající se o vynikající herce a
natočenou ve smířlivě laděném duchu. – Název odkazuje na postavu otce rodiny Banksových
z Mary Poppins, který podle autorky neměl být jen zlý.
-tbkJOHN LEE HANCOCK (vl. jm. John Lee Hancock, Jr., nar. 15.12.1956, Longview, Texas) je
nejstarším ze čtyř dětí profesionálního hráče amerického fotbalu. Vystudoval angličtinu na
Baylorově univerzitě v texaském Wacu a pak absolvoval tamější právnickou fakultu. Čtyři
roky pracoval v houstonské advokátní firmě. Přesídlil do Los Angeles a stal se členem
divadelního souboru Fountainhead a spoluzakladatelem jiného souboru Legal Aliens
Theatre, v němž inscenoval vlastní texty. Filmové zkušenosti získal jako asistent režie a
produkce. Debutoval nezávislým snímkem Romance s překážkami, který se prakticky
nedostal do kin. Prosadil se teprve jako scenárista dvou filmů Clinta Eastwooda, jejichž
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natáčení mohl sledovat na place. Pak se uplatnil v televizi jako režisér a výkonný producent
seriálů L.A. Doctors (1998-99, Doktoři z L.A.; + nám., spol. sc. – TV) a Falcone (2000). I přes
kolosální neúspěch nákladného westernu Pevnost Alamo pokračoval v režijní kariéře.
Dobrý ohlas měla jeho sportovní dramata podle skutečných událostí, zejména mimořádně
úspěšné Zrození šampióna, jež vyneslo Sandře Bullockové Oscara za roli energické
adoptivní matky talentovaného teenagera. Za svůj nejnovější snímek Zachraňte pana
Bankse byl nominován na Cenu BAFTA v kategorii britských filmů. – Filmografie: (scénář či
podíl na něm, není-li uvedeno jinak) drama uprchlého trestance Dokonalý svět (1993, A
Perfect World; r. Clint Eastwood), rekonstrukce autentického kriminálního případu podle
bestselleru Johna Behrendta Půlnoc v zahradě dobra a zla (1997, Midnight in the Garden of
Good and Evil; r. Clint Eastwood), rodinný snímek My Dog Skip (1999, Můj pes Skip; r. Jay
Russell; spol. prod. – V), dobrodružná fantasy na motivy známé pohádky Sněhurka a lovec
(2012, Snow White and the Huntsman; r. Rupert Sanders); (režie, není-li uvedeno jinak)
příběh dobrosrdečného jezdce rodea a jeho dívky Hard Time Romance (1991, Romance s
překážkami; + sc.), příběh středoškolského baseballového kouče Jima Morrise, jenž se v
pokročilém věku stane profesionálním nadhazovačem, The Rookie (2002, Hráč – V) s
Dennisem Quaidem, rekonstrukce známé události z texaské historie The Alamo (2004,
Pevnost Alamo; + spol. sc. – V) s Billym Bobem Thorntonem a Dennisem Quaidem, další
skutečný příběh nemotorného černého teenagera, jenž se stane fotbalovou hvězdou, The
Blind Side (2009, Zrození šampióna; + sc. – V), biografický snímek o vzniku filmové
adaptace Mary Poppinsové, nazvaný Zachraňte pana Bankse (2013, Saving Mr. Banks) s
Emmou Thompsonovou v roli autorky P.L. Traversové a Tomem Hanksem jako Waltem
Disneym.
-mim-
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ZÁZRAKY
barevný, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:1,85, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 110 min.
Původní název: Le meraviglie. Země původu: Itálie, Švýcarsko, SRN. Výrobce: Tempesta / Rai
Cinema. Koprodukce: Amka Films Productions / Pola Pandora Filmproduktion / RSI / SRG SSR
/ Das kleine Fernsehspiel. Ve spolupráci s Arte. Rok výroby: 2014. Premiéra: 14.8.2014.
Monopol: Aerofilms (do 26.5.2022). Mluveno: italsky, německy, francouzsky (české titulky).
AUTOŘI: Scénář: Alice Rohrwacherová. Režie: Alice Rohrwacherová. Kamera: Hélène
Louvartová. Hudba: Piero Crucitti. Různé skladby a písně. Výprava: Emita Frigatoová.
Kostýmy: Loredana Buscemiová. Střih: Marco Spoletini. Zvuk: Christophe Giovannoni.
Zvláštní efekty: (supervize) Fabio Traversari. Výkonný producent: Carlo Cresto-Dina.
Producenti: Carlo Cresto-Dina, Karl Baumi Baumgartner, Tiziana Soudaniová, Michael
Weber. Koproducenti: Gabriella De Garaová, Sven Waelti, Doris Heppová, Burkhard Althoff.
České titulky: Helena Čížková (Filmprint Digital).
HERCI: Maria Alexandra Lunguová (Gelsomina), Sam Louwyck (Wolfgang), Alba
Rohrwacherová (Angelica), Sabine Timoteoová (Coco), Agnese Grazianiová (Marinella), Luis
Huilca Logroño (Martin), Eva Lea Pace Morrowová (Caterina), Maris Stella Morrowová
(Luna), Monica Bellucciová (Milly Catena), Carlo Tarmati (Carlo Portarena).
CENA: MFF v Cannes 2014: Velká cena poroty.
Autorský snímek Alice Rohrwacherové Zázraky obsahuje určité autobiografické prvky.
Odehrává se v německo-italské rodině na venkově kdesi v Umbrii, v jeho popředí jsou
rodinné vztahy, především však vazba mezi mladší a starší sestrou. – Dvanáctiletá Gelsomina
žije na opuštěném a vybydleném statku s despotickým otcem Wolfgangem, s vlídnou matkou
Angelicou, s mladší sestrou Marinellou, s malými sestřičkami Caterinou a Lunou a s
volnomyšlenkářskou rodinnou přítelkyní Coco. Od rána do večera všichni těžce pracují, a
přesto jen tak tak přežívají. Zdrojem obživy je pro ně včelařství. I když všechno řídí otec,
Gelsomina má v rodině velké slovo hlavně proto, že rozumí včelám a zastane spoustu práce.
Kvůli penězům přijme věčně nerudný Wolfgang na převýchovu čtrnáctiletého německého
delikventa, mlčenlivého Martina. Gelsomina rodinu tajně přihlásí do populární televizní
soutěže Země zázraků, která se natáčí na nedalekém ostrově s velkou jeskyní a s památkami
na Etrusky. Když se to roztrpčený otec dozví, lituje, že právě splnil dceřino dětské přání a
koupil jí velblouda. Rodina nevyhraje a navíc dojde k incidentu s Martinem, který zmizí.
Gelsomina ví, že ho najde v jeskyni a zůstane tam s ním přes noc. Po návratu si lehne k
rodičům a sourozencům do jedné velké postele venku na dvoře. – V krajině stojí opuštěný
statek... – Tvůrci vycházejí z pečlivého realistického popisu každodenního venkovského
života, provázeného různými epizodami. Zachycují práci se včelami i výrobu medu a řídké
chvíle rodinné pohody. Otec není původní starousedlík, přišel na venkov, protože ho život ve
městě neuspokojoval. Avšak ani tady není spokojený. Nemíní se smířit s novotami a s
vpádem turistů do oblasti. – Do role matky obsadila režisérka svou starší sestru, populární
italskou herečku Albu Rohrwacherovou. Film je věnován zesnulému producentovi Karlu
Baumgartnerovi (1949-2014).
ALICE ROHRWACHEROVÁ (nar. 29.12.1981, Fiesole, Toskánsko) studovala literaturu a
filozofii na univerzitě v Turíně. Vystupovala jako hudebnice a působila v dokumentárním
filmu jako střihačka a režisérka. Podílela se na dlouhometrážním kolektivním projektu
Checosamanca a debutovala snímkem Corpo celeste, uvedeným na MFF v Cannes, kam se
později vrátila se svým dalším titulem Zázraky, za nějž v roce 2014 získala Velkou cenu
poroty; oba tituly byly uvedeny rovněž na MFF v Karlových Varech. Její sestra Alba
Rohrwacherová (nar. 1979), jíž v Zázracích svěřila roli matky, patří k předním italským
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herečkám. – Filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) dokument Un piccolo
spettacolo (2005, Malé představení; r. Pierpaolo Giarolo; nám., spol. sc.), politický
kolektivní dokument Checosamanca (2006; spol. režie), psychologický příběh třináctileté
dívky, vracející se s matkou a starší sestrou po deseti letech ze Švýcarska do kalabrijského
městečka, Corpo celeste (2011, Nebeské tělo), realistický obraz těžkého venkovského
života manželů se čtyřmi dcerami, Zázraky (2014, Le meraviglie).
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ZIMNÍ PŘÍBĚH
barevný, milostný příběh, fantasy, adaptace, přístupný, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital/Datasat,
dlouhý – 118 min.
Původní názvy: Winter’s Tale. (britský) A New York Winter’s Tale. Země původu: USA.
Výrobce: Weed Road / Marc Platt. Pro Warner Bros. Ve spolupráci s Village Roadshow
Pictures / Ratpac-Dune Entertainment. Rok výroby: 2014. Premiéra: 13.2.2014. Monopol:
Warner Bros. ČR. Mluveno: anglicky. České titulky. – Není to opravdový příběh. Je to příběh
lásky.
AUTOŘI: Námět: Mark Helprin – stejnojmenný román (1983, česky nakl. Jota, Brno 2014).
Scénář: Akiva Goldsman. Režie: Akiva Goldsman. II. režie: David Ellis, Doug Coleman.
Kamera: Caleb Deschanel. Hudba: Hans Zimmer, Rupert Gregson-Williams. Různé skladby a
písně. Výprava: Naomi Shohanová. Kostýmy: Michael Kaplan. Střih: Wayne Wahrman, Tim
Squyres. Zvuk: (design) Lon Bender, Kris Fenske; Michael Barosky. Masky: John Caglione Jr.
Vizuální efekty: (supervize) Richard Hollander; Framestore, Rhythm & Hues Studios,
Molecule. Zvláštní efekty: (supervize) Jeff Brink. Koordinátoři kaskadérů: Doug Coleman,
Drew Leary. Výkonní producenti: James Packer, Steven Mnuchin, Kerry Fosterová, Bruce
Berman. Producenti: Akiva Goldsman, Marc Platt, Michael Tadross, Tony Allard.
Koproducent: William M. Connor. České titulky: Petr Štádler (SDI Media).
HERCI: Colin Farrell (Peter Lake), Jessica Brown Findlayová (Beverly Pennová), Russell Crowe
(Pearly Soames), Jennifer Connellyová (Virginia Gamelyová), William Hurt (Isaac Penn), Eva
Marie Saintová (stará Willa), Will Smith (Soudce), Graham Greene (Humpstone John), Kevin
Corrigan (Romeo Tan), Kevin Durand (Cesar Tan), Ripley Soboová (Abby), Maurice Jones
(Cecil Mature), Mckayla Twiggsová (malá Willa).
Režijní debut uznávaného hollywoodského scenáristy Akivy Goldsmana Zimní příběh je
přepisem rozvětveného románu Marka Helprina, považovaného za jen obtížně
zfilmovatelnou látku. – Pohádka pro dospělé s prvky hororu a fantasy je zčásti milostným
příběhem, zčásti odvěkým soubojem mezi silami dobra a zla. Po prologu z roku 1895 o tom,
jak se Peter Lake ocitl jako malý sirotek v New Yorku, se děj přesouvá do roku 1916, kdy je
Peter už zkušeným lupičem. Při jedné loupeži se zamiluje do boháčovy dcery Beverly
Pennové, umírající na souchotiny. Peter má mocného nepřítele, vládce newyorského
podsvětí a démona Pearlyho Soamese, který jej vychoval a který v něm cítí ohrožení své
moci. Jejich souboj ovšem vyvrcholí dávno po smrti Beverly až v roce 2014, kdy vyjde najevo,
že Peterovým „božím zadáním“ nebylo zachránit milovanou dívku, nýbrž dcerku novinářky
Virginie Gamelyové, malou Abby. – V nezvládnutém snímku, zaplněném žánrovými klišé,
kýčovitými obrázky a hluchými dialogy, má důležité akce i létající andaluský bělouš.
AKIVA GOLDSMAN (nar. 7.7.1962, Brooklyn, New York) pochází z rodiny židovských
dětských psychiatrů a vyrůstal obklopen různě postiženými dětmi. Vystudoval angličtinu
na Metodistické univerzitě (1983) v connecticutském Middletownu a absolvoval
postgraduální kurzy kreativního psaní na Tischově umělecké škole při Newyorské
univerzitě (NYU). Pokoušel se psát povídky, ale dlouho se nemohl prosadit. Prvním
prodaným textem se stal až scénář Němý svědek, v němž zúročil zkušenosti z práce svých
rodičů. Po dvou adaptacích kriminálních románů Johna Grishama a práci na dvojici
batmanovských filmů se zařadil k předním hollywoodským scenáristům a od roku 2004 se
prostřednictvím své společnosti Weed Road Pictures začal věnovat také produkci.
Největšího ohlasu dosáhl životopisným snímkem Čistá duše (mj. Oscar, Zlatý glóbus, Cena
Cechu amerických scenáristů, nominace na Cenu BAFTA), ocenění získal ještě za příběh
boxera z doby hospodářské krize Těžká váha (nominace na Cenu Cechu amerických
scenáristů a na Cenu BAFTA). Na řadě scénářů pracoval anonymně (např. Specialista,
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-tbk-

Charlieho andílci, Nejhorší obavy). Uplatnil se rovněž v televizi. Režíroval jednu epizodu
seriálu Kings (Králové), jako scenárista, režisér a producent se od druhé řady podílel na
úspěšném seriálu Fringe (2009-13, Hranice nemožného – TV) a hrál v seriálech Felicity
(uveden v TV) a Studio 60 on the Sunset Strip (Studio 60 – TV). Jeho druhou manželkou
byla až do své smrti producentka Rebecca Spikingsová (199?-2010). – Filmografie: (scénář
či podíl na něm, není-li uvedeno jinak adaptace románu Johna Grishama Nebezpečný
klient (1994, The Client; r. Joel Schumacher), drama psychiatra, který se snaží objasnit
vraždu rodičů autistického chlapce, Silent Fall (1994, Němý svědek; r. Bruce Beresford – V),
třetí část populární série Batman navždy (1995, Batman Forever; r. Joel Schumacher),
přepis Grishamova románu Čas zabíjet (1996, A Time to Kill; r. Joel Schumacher), další
batmanovský snímek Batman a Robin (1997, Batman & Robin; r. Joel Schumacher),
adaptace TV seriálu Ztraceni ve vesmíru (1998, Lost in Space; r. Stephen Hopkins; + spol.
prod.), romantický film o třech čarodějkách Magická posedlost (1998, Practical Magic; r.
Griffin Dunne), drama schizofrenního matematika Johna Nashe Čistá duše (2001, A
Beautiful Mind; r. Ron Howard), adaptace sbírky povídek Isaaca Asimova Já, robot (2004, I,
Robot; r. Alex Proyas), životopis boxerské legendy Jima Braddocka Těžká váha (2005,
Cinderella Man; r. Ron Howard), přepis bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda
(2006, The Da Vinci Code; r. Ron Howard), nová verze sci-fi románu Richarda Mathesona
Já, legenda (2007, I Am Legend; r. Francis Lawrence; + spol. prod.), příběh superhrdiny
Hancock (2008, Hancock; r. Peter Berg; + spol. prod., herec), přepis Brownovy prvotiny
Andělé a démoni (2009, Angels & Demons; r. Ron Howard), romantický příběh podle
románu Marka Helprina Winter’s Tale (2014, Zimní příběh; + režie, spol. prod.); (podíl na
produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) horor o zmutovaných žralocích Útok z
hlubin (1999, Deep Blue Sea; r. Renny Harlin), adaptace oblíbeného krimiseriálu Starsky &
Hutch (2004, Starsky & Hutch; r. Todd Phillips), thriller z opuštěného ostrova Mindhunters
(2004, Lovci myšlenek; r. Renny Harlin – V), akční horor Constantine (2005, Constantine; r.
Francis Lawrence), úspěšná akční komedie Mr. & Mrs. Smith (2005, Mr. & Mrs. Smith; r.
Doug Liman), nezávislá komedie z malého města I’m Reed Fish (2006, Jmenuju se Reed
Fish; r. Zackary Adler), katastrofický snímek Poseidon (2006, Poseidon; r. Wolfgang
Petersen), akční thriller The Losers (2010, Parchanti; r. Sylvain White – V), politický thriller
podle skutečné události Fair Game (2010, Fair Game; r. Doug Liman), fantasy western
Jonah Hex (2010; r. Jimmy Hayward – V), hororová série Paranormal Activity 2 (2010,
Paranormal Activity 2; r. Tod Williams), Paranormal Activity 3 (2011, Paranormal Activity 3;
r. Henry Joost, Ariel Schulman) a Paranormal Activity 4 (2012, Paranormal Activity 4; r.
Henry Joost, Ariel Schulman), válečné drama podle skutečných událostí z Afghánistánu Na
život a na smrt (2013, Lone Survivor; r. Peter Berg); (herec) Milujte svého zabijáka (2002,
Confessions of a Dangerous Mind; r. George Clooney), Star Trek (2009, Star Trek; r. J.J.
Abrams), Star Trek: Do temnoty (2013, Star Trek Into Darkness; r. J.J. Abrams).
-mim-
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ZIMNÍ SPÁNEK
barevný, psychologický, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, DVD-K, Dolby Digital 5.1, dlouhý – 196
min.
Původní název: Kış uykusu. Země původu: Turecko, Francie, SRN. Výrobce: Zeyno Film /
Memento Films / Bredok Filmproduction. Rok výroby: 2014. Premiéra: 16.10.2014.
Monopol: Film Europe. Mluveno: turecky, anglicky (české titulky). – Pod vrstvami chladného
sněhu hoří plameny lidských emocí.
AUTOŘI: Scénář: Ebru Ceylanová, Nuri Bilge Ceylan. Režie: Nuri Bilge Ceylan. Kamera:
Gökhan Tiryaki. Hudba: různé skladby a písně. Výprava: Gamze Kuş. Kostýmy: neuvedeny.
Střih: Nuri Bilge Ceylan, Bora Gökşingöl. Zvuk: Andreas Mücke. Vizuální efekty: Florian
Obrecht. Výkonný producent: Sezgi Üstün. Producent: Zeynep Özbatur Atakan.
Koproducenti: Alexandre Mallet-Guy, Mustafa Dok, Muzaffer Yıldırım, Muge Kolat, Olivier
Père, Remi Burah, Nuri Bilge Ceylan. České titulky: Tereza Benhartová; (odborná revize)
Tolga Alaçam (Filmprint Digital).
HERCI: Haluk Bilginer (Aydin), Melisa Sözenová (Nihal), Demet Akbağová (Necla), Ayberk
Pekcanová (Hidajet), Serhat Mustafa Kılıç (Hamdi), Nejat İşler (Ismail), Tamer Levent (Suavi),
Nadir Sarıbacak (Levent), Emirhan Doruktutan (Ilyas), Ekrem Ilhan (Ekrem), Rabia Özelová
(Fatma), Fatma Deniz Yildizová (Sevda), Mehmet Ali Nuroğlu (Timur).
CENY: MFF v Cannes 2014: Velká cena Zlatá palma, Cena FIPRESCI. - Evropské filmové ceny:
(nominace) nejlepší evropský film, nejlepší režie (Nuri Bilge Ceylan), nejlepší scénář (Ebru
Ceylanová, Nuri Bilge Ceylan). César: (nominace) nejlepší zahraniční film.
Centrální postavou snímku oceňovaného tureckého režiséra Nuriho Bilgeho Ceylana Zimní
spánek je bývalý herec Aydin, který vlastní po rodičích skalní hotel a řadu nemovitostí v
chudém hornatém kraji Kappadokie, kde žije s mladou manželkou Nihal a s nedávno
rozvedenou sestrou Neclou. Píše sloupky do lokálních novin a chystá se napsat dějiny
tureckého divadla. V téměř opuštěném hotýlku, zbudovaném ve skále, postupně vyplouvají
na povrch potlačované křivdy, konflikty a nedorozumění. Katalyzátorem událostí je setkání
Aydina a jeho manželky s rodinou Ismaila a jeho bratra, imáma Hamdiho, na jejichž dům byla
Aydinovým správcem uvalena exekuce. Ceylan prostřednictvím dialogů vykresluje vztahy
mezi postavami (Aydin – Necla, Aydin – Nihal, Nihal – Ismail aj.) a postupně odkrývá obraz
protagonisty, jenž finančně zaopatřený a intelektuálně nadřazený zasahuje do chodu
městečka a osudů obyvatel. Vedle čechovovských motivů více než tříhodinový film nese
zřetelnou pečeť neúprosné bergmanovské analýzy vztahů, jejich složitostí, přetvářky a falše.
Zásadními tématy jsou mimo jiné stáří, odcizení, právo poučovat ostatní a ohánět se
morálkou. Vizuální působivost tentokrát ustupuje do pozadí, aby vynikla síla precizně
vystavěných dialogů. -vazaNURI BILGE CEYLAN (nar. 26.1.1959, Istanbul, Turecko) strávil dětství na venkově, což
ovlivnilo pozdější podobu jeho filmů. Vystudoval elektrotechnické inženýrství na
Bosporské univerzitě a poté dva roky studoval film na istanbulské Univerzitě Mimara
Sinana. Postupně se jako komplexní autorský filmař (scenárista, režisér, střihač, producent)
vypracoval na čelného představitele turecké nové vlny. Jeho tvorba vyniká unikátní
vizualitou, navazující na jeho fotografické práce. Jeho filmy byly oceněny na řadě
prestižních mezinárodních festivalů. Na MFF v Cannes získal Zlatou palmu za film Vzdálený
(2003), Cenu za režii snímku Tři opice (2008) a další dvě Zlaté palmy za snímky Tenkrát v
Anatolii (2012; ex aequo) a Zimní spánek (2014). Čeští diváci se s Ceylanovými filmy mohli
setkat na několika ročnících MFF v Karlových Varech. Upozorňujeme na text v
internetovém časopisu Fantom č. 54; jak zde píše Vít Peřina: „[Ceylanovy] filmy bývají na
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jedné straně dávány do kontextu s díly Tarkovského, Antonioniho, Čechova či
Dostojevského, na straně druhé je jim připisována charakteristika vysoce osobních a
intimních autorských filmů, plných autobiografických aluzí ze života Ceylanovy rodiny.“
Příkladem tohoto tvrzení může být film Klima, v němž Ceylan do hlavních rolí obsadil sebe
a manželku Ebru, která je také spoluscenáristkou jeho posledních tří filmů. – Filmografie:
(scénář či podíl na něm a režie, není-li uvedeno jinak) kr. černobílý snímek beze slov Koza
(1995, Zámotek; + kam.), celovečerní debut Kasaba (1997, Městečko; + kam.), snímek s
výrazně autobiografickými rysy o návratu filmaře do rodného města Mayıs sıkıntısı (1999,
Májová oblaka; + kam., střih), poslední část tzv. venkovské trilogie, komorní příběh o
prázdnotě Uzak (2003, Vzdálený; + kam., střih), pohled na partnerskou krizi İklimler (2006,
Klima; + střih), minimalistický příběh zločinu a trestu Üç maymun (2008, Tři opice; + střih),
neobvyklá kriminální road-movie Bir zamanlar Anadolu’da (2011, Tenkrát v Anatolii),
sonda do rodinných a společenských vztahů, odehrávající se v prostředí skalního hotelu,
Zimní spánek (2014, Kış uykusu; + spol. střih).
-vaza-
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ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
barevný, pohádka, fantazy, rodinný, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, Dolby Digital 5.1, dlouhý –
98 min.
Původní název: Maleficent. Země původu: USA. Výrobce: Roth Films. Pro Walt Disney
Motion Pictures. Rok výroby: 2014. Premiéra: 29.5.2014. Monopol: Falcon (do 28.5.2016).
Mluveno: česky (dabováno – 3-D, 2-D); anglicky (české titulky – 2-D). – Nevěřte pohádkám.
AUTOŘI: Námět: animovaný film Studia Walta Disneyho Šípková Růženka (1958, Sleeping
Beauty; r. Clyde Geronimi). Charles Perrault - pohádka Šípková Růženka z knihy Pohádky mé
matky Husy (1697). Scénář: Linda Woolvertonová. Režie: Robert Stromberg. II. režie: Simon
Crane, Cedric Nicolas-Troyan, Fraser Taggart. Kamera: Dean Semler. II. kamera: Fraser
Taggart. Hudba: James Newton Howard. Píseň: Sammy Fain, Jack Lawrence, zpívá Lana Del
Reyová - Once Upon a Dream. Výprava: Gary Freeman, Dylan Cole. Kostýmy: Anna B.
Sheppardová. Střih: Chris Lebenzon, Richard Pearson. Zvuk: Chris Munro. Masky a účesy:
(design) Paul Gooch. Zvláštní maskérské efekty: Rick Baker. Vizuální efekty: (supervize)
Carey Villegas; MPC, Method Studios, Senate Visual Effects, Digital Domain, Third Floor,
Arcadia SFX. Zvláštní efekty: (supervize) Michael Dawson. Stereografie: Layne Friedman.
Koordinátor kaskadérů: Simon Crane. Výkonní producenti: Angelina Jolieová, Michael
Vieira, Don Hahn, Palak Patel, Matt Smith, Sarah Bradshawová. Producent: Joe Roth. České
titulky: Vojtěch Kostiha. České dialogy a režie české verze: Zdeněk Štěpán (Studio Virtual).
HERCI: Angelina Jolieová (Zloba – Regina Řandová), Sharlto Copley (Stefan – David Novotný),
Elle Fanningová (Růženka – Barbora Šedivá), Sam Riley (Diaval – Petr Lněnička), Imelda
Stauntonová (Střelka – Jaroslava Brousková), Juno Templeová (Plevelka – Anna Suchánková),
Lesley Manvilleová (Žmolka – Petra Hobzová), Brenton Thwaites (princ Filip – Radek Škvor),
Hannah Newová (královna Leila – Radka Mako-Krnínská), Isobelle Molloyová (malá Zlobilka –
Klára Nováková), Michael Higgins (malý Stefan – Jan Köhler), Ella Purnellová (dospělejší
Zlobilka), Jackson Bews (dospělejší Stefan), Kenneth Cranham (král Henry – Petr Pelzer);
(hlas) Janet McTeerová/Lucie Juřičková (vypravěčka).
CENY: Oscar: (nominace) nejlepší kostýmy (Anne B. Sheppardová, Jane Cliveová).
Po nedávno uvedené francouzské nové verzi klasického pohádkového příběhu Kráska a Zvíře
(2014, La Belle et la Bête; Christophe Gans) přichází do kin další přepis známé pohádky,
tentokrát ze Studia Walta Disneyho. Pod názvem Zloba – Královna černé magie se skrývá
značně inovované vyprávění o Šípkové Růžence, jež u Disneyho zpracovali v animovaném
filmu už v roce 1958. Hlavní roli nyní ovšem hraje titulní víla Zloba. Ta se v dětství ještě jako
víla Zlobilka z říše různých stvoření Blata zamiluje do chlapce Stefana ze sousedního
království lidí. Ten ji později jako ctižádostivý muž zradí. Sebere jí křídla, stane se díky tomu
nástupcem mocichtivého krále Henryho a ožení se s jeho dcerou Leilou. Když se mladým
manželům narodí dcera Růženka, víla, z níž se kvůli jeho zradě stala krutá Zloba, novorozeně
prokleje. – O dívenku se v zapadlé chaloupce starají tři hašteřivé víly, ale Zloba jí je se svým
věrným havranem Diavalem stále nablízku. Nakonec podlehne její dobrosrdečnosti a kráse a
marně se pokusí odvrátit kletbu. Růženka se v den šestnáctých narozenin bodne o kolovrátek
a usne. Neprobudí ji však polibek prince Filipa, nýbrž láskyplný polibek Zloby. Nenávistný král
Stefan vzápětí podlehne v boji s vílou, jíž dívka včas vrátila její křídla. Růženka se stane
královnou s Filipem po svém boku. – Snímek je režijním debutem uznávaného výtvarníka a
specialisty na vizuální efekty Roberta Stromberga, což je na něm zřetelně patrné. Produkoval
jej producent Joe Roth, specializující se v poslední době na remaky pohádkových příběhů.
–tbkROBERT STROMBERG (nar. 16.7.1965, Oceanside, Kalifornie) je synem béčkového filmaře
Williama R. Stromberga a vyrůstal v Carlsbadu poblíž San Diega. Absolvoval Uměleckou
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školu designu v Pasadeně a uplatnil se jako malíř pozadí pro trikové záběry ve společnosti
Illusion Arts, vedené Sydem Duttonem a Billem Taylorem. Jeho první větší zakázkou byl
dětský sci-fi seriál Captain Power and the Soldiers of the Future (Kapitán Power a vojáci
budoucnosti). Podílel se na béčkových filmech a také na několika epizodách kultovních TV
seriálů Star Trek: The Next Generation (Star Trek: Nová generace – TV) a Star Trek: Voyager
(Star Trek: Vesmírná loď Voyager – TV), za něž dostal Cenu Emmy. Od 90. let spolupracoval
na trikových záběrech řady stěžejních hollywoodských titulů (mj. Mys hrůzy, Pár správných
chlapů, Věk nevinnosti, Odvaha pod palbou, Star Trek: První kontakt, Chyť mě, když to
dokážeš, Seabiscuit, Faunův labyrint, G.I. Joe, 2012) a postupně se vypracoval na
výtvarníka a supervizora vizuálních efektů, mj. u historické minisérie John Adams (uveden
v TV), za niž obdržel třetí Emmy, a u gangsterského seriálu Boardwalk Empire (Impérium –
Mafie v Atlantic City – TV), jenž mu vynesl další dvě Emmy. Podílel se i na známých TV
seriálech The Pacific (Pacifik – TV) a Game of Thrones (Hra o trůny – TV). Stal se úspěšným
filmovým výtvarníkem a dvojnásobným držitelem Oscara v této kategorii, za vizuálně
náročné snímky Avatar (+ Ceny BAFTA a Saturn) a Alenka v Říši divů. Na přelomu tisíciletí
založil vlastní trikovou společnost Digital Backlot a za podíl na vizuálních efektech
dobrodružného historického filmu Master & Commander: Odvrácená strana světa byl
nominován na Oscara a na Cenu BAFTA. Jako režisér debutoval výpravnou pohádkou Zloba
– Královna černé magie s Angelinou Jolieovou v titulní roli. Jeho starší bratr William T.
Stromberg je hudebním skladatelem. – Filmografie: (neúplná; design či supervize
vizuálních efektů nebo podíl na nich) Double Dragon (1994, Dvojitý drak; r. James Yukich –
V), Fatherland (TV-1994, Otčina; r. Christopher Menaul – V), Procházka v oblacích (1995, A
Walk in the Clouds; r. Alfonso Arau), Od soumraku do úsvitu (1995, From Dusk Till Dawn; r.
Robert Rodriguez), Kull the Conqueror (1997, Kull dobyvatel; r. John Nicolella – V),
Dangerous Beauty (1997, Nebezpečná krása; r. Marshall Herskovitz – V), Stav obležení
(1998, The Siege; r. Edward Zwick), Kate & Leopold (2001, Kate & Leopold; r. James
Mangold), Identita (2003, Identity; r. James Mangold), Master & Commander: Odvrácená
strana světa (2003, Master & Commander: The Far Side of the World; r. Peter Weir),
Terminál (2004, The Terminal; r. Steven Spielberg), Svět zítřka (2004, Sky Captain and the
World of Tomorrow; r. Kerry Conran), Letec (2004, The Aviator; r. Martin Scorsese), Walk
the Line (2005, Walk the Line; r. James Mangold), Gejša (2005, Memoirs of a Geisha; r. Rob
Marshall), Rychle a zběsile: Tokijská jízda (2006, The Fast and the Furious: Tokyo Drift; r.
Justin Lin), Piráti z Karibiku: Na konci světa (2007, Pirates of the Caribbean: At World’s End;
r. Gore Verbinski), 3:10 Vlak do Yumy (2007, 3:10 to Yuma; r. James Mangold), Až na krev
(2007, There Will Be Blood; r. Paul Thomas Anderson), Zlatý kompas (2007, The Golden
Compass; r. Chris Weitz), Tropická bouře (2008, Tropic Thunder; r. Ben Stiller), Čtvery
vánoce (2008, Four Christmases; r. Seth Gordon), Cesta (2009, The Road; r. John Hillcoat),
Creation (2009, Síla lásky; r. Jon Amiel – V), Prokletý ostrov (2009, Shutter Island; r. Martin
Scorsese), Angel Camouflaged (2010, Anděl v přestrojení; r. R. Michael Givens), Útěk ze
Sibiře (2010, The Way Back; r. Peter Weir); (výprava, není-li uvedeno jinak) Avatar (2009,
Avatar; r. James Cameron; spol. výprava), Alenka v Říši divů (2010, Alice in Wonderland; r.
Tim Burton), Mocný vládce Oz (2013, Oz the Great and Powerful; r. Sam Raimi; + herec);
(režie) Zloba – Královna černé magie (2014, Maleficent). -mim-
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ZLODĚJKA KNIH
barevný, válečný, historický, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby
Digital/Datasat/SDDS, dlouhý – 131 min.
Původní název: The Book Thief. Země původu: USA, Velká Británie. Výrobce: Sunswept
Entertainment. Ve spolupráci s TSG Entertainment / Blair Partnership / Studio Babelsberg /
Ingenious Media. Pro Fox 2000 Pictures. Rok výroby: 2013. Premiéra: 16.1.2014. Monopol:
CinemArt (do 16.7.2015). Mluveno: anglicky, německy (české titulky). – Odvaha ukrytá mezi
řádky.
AUTOŘI: Námět: Markus Zusak – stejnojmenná kniha (2006, česky naposledy Argo, Praha
2014). Scénář: Michael Petroni. Režie: Brian Percival. Kamera: Florian Ballhaus. Hudba: John
Williams. Různé skladby a písně. Výprava: Simon Elliott. Kostýmy: Anna B. Sheppardová.
Střih: John Wilson. Zvuk: (design) Glenn Freemantle; Manfred Banach. Masky a účesy: Fae
Hammondová. Vizuální efekty: RISE Visual Effects Studios. Koordinátorka kaskadérů: Antje
Rauová. Výkonný producent: Redmond Morris. Producenti: Karen Rosenfeltová, Ken
Blancato. Koproducenti: Charlie Woebcken, Christoph Fisser, Henning Molfenter. České
titulky: Jiří Šteffl.
HERCI: Geoffrey Rush (Hans), Emily Watsonová (Rosa), Sophie Nélisseová (Liesel), Ben
Schnetzer (Max), Nico Liersch (Rudy), Barbara Auerová (Ilsa Hermannová), Levin Liam
(Franz), Rainer Bock (starosta Hermann), Carina Wieseová (Barbara Steinerová), Heike
Makatschová (Lieselina matka); (hlas) Roger Allam (Smrt).
CENY: Oscar: (nominace) nejlepší původní hudba (John Williams). Cena BAFTA: (nominace)
Cena Anthonyho Asquithe za hudbu (John Williams). Zlatý glóbus: (nominace) nejlepší hudba
(John Williams).
Snímek Zlodějka knih vznikl podle stejnojmenného bestselleru australského spisovatele
Markuse Zusaka (nar. 1975). Příběh dívky Liesel, která se odloučena od matky komunistky
ocitá v pěstounské péči manželů Hubermannových v Nebeské ulici na německém
maloměstě, se odehrává v letech 1938–1945. Dějinné události sem pronikají pomalu a
nenápadně, avšak nakonec jsou stejné hrůzné jako jinde. Dívčina vzbuzená láska ke slovům a
k příběhům pomáhá přežít jí i židovskému uprchlíku Maxovi, kterého rodina skrývá, a
nakonec jí zachrání život. - Scenárista Michael Petroni se obsahu předlohy drží poměrně
věrně, avšak forma filmového ztvárnění je odlišná. Zatímco román je i díky svému vypravěči,
jímž je Smrt, věcný, drsný a realistický, britský televizní režisér Brian Percival dal přednost
uhlazenějšímu, téměř sentimentálnímu pohledu. Film místy působí strojeně a divadelně, ale i
tak se řadí, mimo jiné díky spolehlivým výkonům zkušených herců i představitelky titulní role,
ke kvalitním příběhům „malých” lidí, kteří se narodili do špatné doby.
-katBRIAN PERCIVAL (nar. 1962, Garston, Liverpool) absolvoval obchodně zaměřenou
liverpoolskou školu New Heys a pak audiovizuální studia na Wrexham Art College. Filmové
vzdělání dokončil na Polytechnické univerzitě v Manchesteru. Natáčel videoklipy a od roku
1987 reklamní spoty, nejdřív v zakázce a později ve vlastní společnosti PSA (mj. Kodak,
Lego, Zoflora, Vaux Samson, Time Computers, Tetrosyl, McDonalds, Lotus). V hrané tvorbě
se prosadil krátkým filmem O jedné dívce, jenž získal řadu ocenění, mj. Cenu BAFTA.
Podílel se na TV antologii City Life (Městský život) a na TV seriálu z dělnického prostředí
Clocking Off (Domů z práce). Velké uznání mu přinesla režijní spolupráce na populárním
seriálu z anglického aristokratického sídla Downton Abbey (2010-12, Panství Downton –
TV), jenž mu vynesl nejen Cenu BAFTA, ale i Emmy. Další Cenu BAFTA obdržel za režii
komedie Mnoho povyku pro nic z cyklu ShakespeaRe-Told. Jeho ženou je televizní
scenáristka Julie Rutterfordová. – Filmografie: šokující příběh třináctileté matky About a
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Girl (2001, O jedné dívce), natočený podle manželčina scénáře, drama děvčete, které chce
rychle dospět, Pleasureland (TV-2003, Země rozkoší), čtyřdílná minisérie podle románu
Elizabeth Gaskellové North & South (TV-2004, Láska v bílém pekle – V), moderní verze
Shakespearovy komedie Much Ado About Nothing (TV-2005, Mnoho povyku pro nic),
přenesená do regionálního televizního studia, adaptace první části románové tetralogie
Philipa Pullmana o odvážné viktoriánské dívce The Ruby in the Smoke (TV-2006, Rubín v
kouři), přepis Dickensova románu The Old Curiosity Shop (TV-2007, Starožitníkův krám) s
Tobym Jonesem, životopisné drama zpěvačky a herečky Gracie Fieldsové pod titulem
Gracie! (TV-2009; uveden v TV) s Jane Horrocksovou, první snímek pro kina o čtrnáctiletém
rodiči A Boy Called Dad (2009, Chlapec, kterému říkali tati), opět podle manželčina
scénáře, působivá adaptace románu Markuse Zusaka Zlodějka knih (2013, The Book Thief)
s Geoffreym Rushem a Emily Watsonovou.
-mim-

383

ZMIZELÁ
barevný, psychologický thriller, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 149 min.
Původní název: Gone Girl. Země původu: USA. Výrobce: Twentieth Century Fox / Regency
Entertainment. Ve spolupráci s TSG Entertainment. Rok výroby: 2014. Premiéra: 2.10.2014.
Monopol: CinemArt. Mluveno: anglicky (české titulky). – Nikdy nevíš, co máš, dokud...
AUTOŘI: Námět: Gillian Flynnová – stejnojmenný román (2012, česky Knižní klub, Praha
2013). Scénář: Gillian Flynnová. Režie: David Fincher. Kamera: Jeff Cronenweth. Hudba:
Trent Reznor, Atticus Ross. Různé skladby a písně. Výprava: Donald Graham Burt. Kostýmy:
Trish Summervilleová. Střih: Kirk Baxter. Zvuk: (design) Ren Klyce; Steve Cantamessa.
Vizuální efekty: (supervize) Eric Barba; Digital Domain, Ollin VFX, Artemple-Hollywood, Lola
VFX, Savaga Visual Effects, Cos FX Films. Zvláštní efekty: (supervize) Ron Bolanowski.
Koordinátor kaskadérů: Mickey Giacomazzi. Výkonné producentky: Leslie Dixonová, Bruna
Papandreaová. Producenti: Arnon Milchan, Reese Witherspoonová, Ceán Chaffinová, Joshua
Donen. České titulky: neuvedeny.
HERCI: Ben Affleck (Nick Dunne), Rosamund Pikeová (Amy Dunnová), Neil Patrick Harris (Desi
Collings), Tyler Perry (Tanner Bolt), Carrie Coonová (Margo Dunnová), Kim Dickensová
(Rhonda Boneyová), Patrick Fugit (Jim Gilpin), David Clennon (Rand Elliott), Lisa Banesová
(Marybeth Elliottová), Missi Pyleová (Ellen Abbottová), Emily Ratajowská (Andie Hardyová),
Casey Wilsonová (Noelle Hawthornová), Lola Kirkeová (Greta), Boyd Holbrook (Jeff), Sela
Wardová (Sharon Schieberová), Leonard Kelly-Young (Bill Dunne), Scoot McNairy (Tommy
O’Hara).
CENY: Oscar: (nominace) nejlepší herečka (Rosamund Pikeová). Zlatý glóbus: (nominace)
nejlepší režie (David Fincher), nejlepší herečka v dramatu (Rosamund Pikeová), nejlepší
scénář (Gillian Flynnová), nejlepší hudba (Trent Reznor, Atticus Ross). Cena BAFTA:
(nominace) nejlepší herečka (Rosamund Pikeová), nejlepší scénář (Gillian Flynnová).
Psychothriller Davida Finchera Zmizelá vznikl podle stejnojmenného bestselleru úspěšné
autorky Gillian Flynnové, která sama napsala i scénář. V dramatickém příběhu, v němž má
stěžejní roli ženská posedlost a odehrávajícím se v rozmezí necelých dvou měsíců, se
objasňuje zákulisí na první pohled dokonalého manželství. – V den pátého výročí sňatku
najde Nick Dunne doma stopy po zápase a zjistí, že jeho žena Amy zmizela. – Ve flashbacích
podle Amyiných deníků se připomíná počátek vztahu, svatba, rodinné štěstí, stěhování z New
Yorku do missourského maloměsta North Carthage, ale pak i vzájemné odcizení a manželčin
strach z toho, že ji muž zabije. – Veřejností sledovaný případ zmizení mladé ženy, kterou její
matka učinila už v dětství hrdinkou svých příběhů o Úžasné Amy, vyšetřuje detektivka
Boneyová s kolegou Gilpinem. Nick, který se stává stále více podezřelejší ze zločinu, nachází
oporu v sestře-dvojčeti Margo. Navíc vyjde najevo, že má milenku, svou studentku Andii. –
Amy, která se živí psaním vědomostních testů do časopisů a která často hrála s manželem
hru na poklad, však nezemřela. Odhalila manželovu nevěru a rozhodla se pomstít se mu tak,
aby byl odsouzen za její vraždu. Vše, včetně zápisků v deníku, pečlivě naplánovala a nyní se
anonymně ukryla v zapadlém motelu. Tam ji však okradou sousedka Greta a její kumpán Jeff.
Ženě nezbyde, než se obrátit o pomoc na svého dávného oddaného obdivovatele Desiho
Collingse. Ten ji ukryje v luxusní vile, ale dělá si na ni nárok. – Mezitím se na základě
podvržených stop utáhne smyčka kolem manžela, proti němuž se kvůli bulvární show Ellen
Abbottové obrátí hněv veřejnosti. Nick pochopí Amyin záměr a najme si špičkového obhájce
Tannera Bolta. Podle dohody s ním zveřejní „nešťastný manžel“ v show Sharon Schieberové
své vyznání zmizelé manželce. Ta to vidí. Zavraždí Desiho a vrátí se zkrvavená k manželovi.
Přesvědčí FBI (nikoliv však Boneyovou), že ji Collings unesl a trýznil a že ho zabila v
sebeobraně. Manželé před veřejností dále hrají divadlo. Nick chce od ženy odejít, ale ta ho
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připoutá tvrzením, že spolu čekají dítě. Jejich vztah plný nenávisti pokračuje; ostatně podle
Amy, takové je manželství.
DAVID FINCHER (vl. jm. David Leo Fincher, nar. 28.8.1962, Denver, Colorado) vyrůstal v
kalifornském Marin County a v oregonském Ashlandu, kde složil maturitu. Už jako dítě
natáčel filmy 8mm kamerou. V 80. letech nastoupil v Lucasově společnosti Industrial Light
and Magic a čtyři roky získával praktické zkušenosti v různých pomocných funkcích, než
začal režírovat reklamní spoty (Revlon, Converse, Nike, Pepsi, Levi’s) a zejména videoklipy
(mj. Don Henley, Paula Abdul, Billy Idol, Aerosmith, Madonna, Steve Winwood, George
Michael, Michael Jackson, Sting). Byl spoluzakladatelem specializované společnosti
Propaganda Films (1986) a zařadil se k nejvyhledávanějším a také nejoceňovanějším
tvůrcům v oboru. Dostal pozvánku do Hollywoodu, kde se uvedl dalším dílem úspěšné
série Vetřelec3. Mnohem větší pozornost ovšem vzbudil následujícím kriminálním
thrillerem Sedm, v němž důsledně uplatnil svůj charakteristický rukopis – výjimečné
vizuální cítění, smysl pro ponurou atmosféru, důraz na temné stránky lidské povahy i celé
společnosti a také zřetelný postmoderní cynismus. Zpočátku narážel na neporozumění
producentů, ale vždy se snažil zachovat co největší míru vnitřní integrity svých děl. Jeho
nejvýznamnější snímek Klub rváčů nebyl v době prvního uvedení pochopen diváky ani
většinou kritiků, ale postupně získal zaslouženou pověst kultovního díla. Největšího ohlasu
dosáhl pozoruhodnou adaptací povídky F. Scotta Fitzgeralda Podivuhodný případ
Benjamina Buttona (Cena NBR, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA) a
příběhem zakladatelů Facebooku The Social Network (Zlatý glóbus, Ceny NBR, NSFC,
NYFCC a BAFTA, Cena LAFCA ex aequo, nominace na Oscara). Byl výkonným producentem
reklamní série krátkých filmů pro automobilku BMW, nazvané The Hire (2001-2002, K
pronajmutí), a vysoce ceněného TV seriálu o podrazáckém kongresmanovi House of Cards
(2013-1?, Dům z karet), jehož první dvě části sám režíroval (Cena Emmy za pilotní díl). Jeho
manželkou byla modelka a fotografka Donya Fiorentinoová (1990-95), s níž má dceru. Od
roku 1996 je jeho životní partnerkou a pravidelnou spolupracovnicí producentka Ceán
Chaffinová. – Filmografie: (režie) dok. záznam koncertu Ricka Springfielda, nazvaný The
Beat of the Live Drum (1985, Tlukot živého bubnu), sci-fi horor Vetřelec3 (1992, Alien3) se
Sigourney Weaverovou, thriller o dvou kriminalistech, pátrajících po sadistickém
psychopatovi, Sedm (1995, Seven) s Bradem Pittem, Morganem Freemanem a Kevinem
Spaceym, drama manipulovaného muže Hra (1997, The Game) s Michaelem Douglasem,
alegorický psychothriller Klub rváčů (1999, Fight Club) s Edwardem Nortonem a Bradem
Pittem, komorní thriller o ženě, bránící se v rozlehlém newyorském bytě s dcerkou proti
třem vetřelcům, Úkryt (2002, Panic Room) s Jodií Fosterovou, dramatická rekonstrukce
dodnes neobjasněného případu Zodiac (2007, Zodiac) s Jakem Gyllenhaalem v úloze
novináře, posedlého dopadením proslulého sériového vraha, drama muže, který stárne
pozpátku, Podivuhodný případ Benjamina Buttona (2008, The Curious Case of Benjamin
Button) s Bradem Pittem v titulní roli, skutečný příběh vzniku první sociální sítě The Social
Network (2010, The Social Network) s Jessem Eisenbergem v úloze jejího zakladatele
Marka Zuckerberga, americký přepis kriminálního románu Stiega Larssona Muži, kteří
nenávidí ženy (2011, The Girl with the Dragon Tattoo) s Danielem Craigem a Rooney
Maraovou, adaptace bestselleru Gillian Flynnové Zmizelá (2014, Gone Girl) s Benem
Affleckem v roli muže, obviněného z manželčiny vraždy; (herec) V kůži Johna Malkoviche
(1999, Being John Malkovich; r. Spike Jonze), Hollywood, Hollywood (2002, Full Frontal; r.
Steven Soderbergh); (podíl na výkonné produkci) Legendy z Dogtownu (2005, Lords of
Dogtown; r. Catherine Hardwickeová), Love and Other Disasters (2006, Láska (a jiné
pohromy); r. Alek Keshishian – V). -mim-
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ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ON
barevný, milostný příběh, psychologický, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital,
dlouhý - 89 min.
Původní název: The Disappearance of Eleanor Rigby: Him. Země původu: USA. Výrobce:
Unison Films / Dreambridge / Standard Deviations. Pro Myriad Pictures / Weinstein
Company. Rok výroby: 2013. Premiéra: 6.11.2014. Monopol: CinemArt (do 31.8.2021).
Mluveno: anglicky, francouzsky (české titulky). – Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou
filmech.
AUTOŘI: Scénář: Ned Benson. Režie: Ned Benson. Kamera: Chris Blauvelt. Hudba: Son Lux.
Hudební supervize: Jason Jordan. Různé skladby a písně. Výprava: Kelly McGeheeová.
Kostýmy: Stacey Battatová. Střih: Kristina Bodenová. Zvuk: Jerry Stein, Justin Gray. Vizuální
efekty: (supervize) Vico Sharabani; The Artery VFX. Zvláštní efekty: (koordinátor) Drew
Jiritano. Koordinátor kaskadérů: Manny Siverio. Výkonní producenti: Kirk D’Amico, Peter
Pastorelli, Brad Coolidge, Melissa Coolidgeová, Jim Casey, Kim Waltripová. Producenti:
Cassandra Kulukundisová, Ned Benson, Jessica Chastainová, Todd J. Labarowski, Emanuel
Michael. České titulky: Kateřina Hámová (Filmprint Digital).
HERCI: Jessica Chastainová (Eleanor Rigbyová), James McAvoy (Conor Ludlow), Nina
Ariandaová (Alexis), Viola Davisová (prof. Friedmanová), Bill Hader (Stuart), Ciarán Hinds
(Spencer Ludlow), Isabelle Huppertová (Mary Rigbyová), Nikki M. Jamesová (Sia), Katherine
Waterstonová (Charlie).
Scenárista a režisér Ned Benson pojal svůj celovečerní debut jako ojedinělý projekt: natočil
dva filmy o milostném, respektive manželském vztahu mladé dvojice, poznamenaném
tragickou událostí, smrtí malého dítěte (ta ovšem není blíže specifikována). Nahlíží události,
jež následovaly, z úhlu pohledu obou zúčastněných. V komorním, až intimním snímku
Zmizení Eleanor Rigbyové: On je tedy na řadě majitel alternativního newyorského baru před
úpadkem, třiatřicetiletý Conor Ludlow, který nechápe, proč se milovaná manželka Eleanor
rozhodla od něj odejít a začít znovu sama. Nedokáže na ni zapomenout. Dostane zprávu, že
partnerka leží v nemocnici. Navštíví ji tam, ale ona je na přístrojích. Později zjistí, že Eleanor
bydlí u rodičů a že dochází na přednášky profesorky Friedmanové. Přihlásí se tam k ní, ale
neuspěje. Až později mu manželka naznačí smíření, jež však ukončí, když se jí muž přizná k
nevěře (svedla ho zamilovaná barmanka Alex). Bar zkrachuje. Conor balí věci v jejich bývalém
bytě. Eleanor tam za ním přijde a pomilují se. Ráno je však žena pryč. – Muž nastoupí v
zavedené restauraci svého otce, který odchází do důchodu. – První večer se jde před
otevřením projít. Netuší, že za ním kráčí Eleanor... - Kromě zmíněných postav zasahují do
jednoduchého děje ještě Conorův kamarád, kuchař Stuart, servírka Sia a Eleanořina svérázná
matka Mary. – Mimo ústředního tématu rozchodu v důsledku ochladnutí vztahu je tématem
zajímavého díla (v němž má velkou roli atmosféra New Yorku) i neschopnost dnešních,
relativně zajištěných třicátníků poradit si se životem. Ani on, ani ona nevědí, co si počít a co
dělat. – Další snímek se samozřejmě jmenuje Zmizení Eleanor Rigbyové: Ona (2013, The
Disappearance of Eleanor Rigby: Her). - Oba tituly byly uvedeny na MFF v Torontu 2013.
Režisér po rozpačitém ohlasu na této akci snímky zcelil a uvedl na MFF v Cannes 2014 sestřih
The Disappearance of Eleanor Rigby: Them (2013, Zmizení Eleanor Rigbyové: Oni). U nás
zvolil distributor samostatné verze a ve světě se různě uvádějí v kinech všechny tři. Upozorňujeme, že podobný záměr realizoval už před padesáti lety André Cayatte ve snímku
Jean-Marc ou La vie conjugal a Françoise ou La vie conjugal (1964, Jean-Marc/Françoise aneb
Manželský život).
-tbkNED BENSON (nar. 3.4.1977, New York) absolvoval prestižní Deerfieldskou akademii v
Massachusetts a vystudoval angličtinu a film na Kolumbijské univerzitě v New Yorku
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(2001). Přesídlil do Los Angeles, kde psal divadelní texty a uplatnil se jako tvůrce krátkých
snímků. Díky jednomu z nich se v roce 2003 seznámil s hereckou adeptkou Jessicou
Chastainovou, s níž několik let žil a pro niž napsal scénář o muži, kterého nečekaně opustí
manželka, Zmizení Eleanor Rigbyové. Na její žádost napsal ještě druhou verzi,
zaznamenávající celou situaci z ženina pohledu. K realizaci obou snímků došlo teprve, když
hereččino renomé zajistilo potřebný rozpočet. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak)
kr. filmy Urban Chaos Theory (2000, Teorie městského chaosu; r. Daniel P. Harris; + spol.
prod.), Billy528 (2001; r. Andrew Neel; + spol. prod.) a The Killing of Candice Klein (2002,
Zabití Candice Kleinové; r. Dan Harris), Imaginary Heroes (2004, Obyčejní hrdinové; r. Dan
Harris – V); (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Four Lean Hounds (2003, Čtyři
hubení psi; + spol. prod., herec) o dvou párech zasažených zármutkem, Yes (2010, Ano; +
spol. prod.) o partnerských problémech, způsobených dočasným odloučením, a The
Westerner (2010, Cesta na západ; + spol. prod.) o chlapci, jenž uteče z domova, drama
manželské krize, natočené ze dvou pohledů, Zmizení Eleanor Rigbyové: On (2013, The
Disappearance of Eleanor Rigby: Him; + spol. prod.) a Zmizení Eleanor Rigbyové: Ona
(2013, The Disappearance of Eleanor Rigby: Her; + spol. prod.) s Jamesem McAvoyem a
Jessicou Chastainovou, jež bylo později uváděno i ve společném sestřihu pod titulem The
Disappearance of Eleanor Rigby: Them (Zmizení Eleanor Rigbyové: Oni).
-mim-
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ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ONA
barevný, psychologický, milostný příběh, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital,
dlouhý - 100 min.
Původní název: The Disappearance of Eleanor Rigby: Her. Země původu: USA. Výrobce:
Unison Films / Dreambridge / Standard Deviations. Pro Myriad Pictures / Weinstein
Company. Rok výroby: 2013. Premiéra: 6.11.2014. Monopol: CinemArt (do 31.8.2021).
Mluveno: anglicky, francouzsky (české titulky). – Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou
filmech.
AUTOŘI: Scénář: Ned Benson. Režie: Ned Benson. Kamera: Chris Blauvelt. Hudba: Son Lux.
Hudební supervize: Jason Jordan. Různé skladby a písně. Výprava: Kelly McGeheeová.
Kostýmy: Stacey Battatová. Střih: Kristina Bodenová. Zvuk: Jerry Stein, Justin Gray. Vizuální
efekty: (supervize) Vico Sharabani; The Artery VFX. Zvláštní efekty: (koordinátor) Drew
Jiritano. Koordinátor kaskadérů: Manny Siverio. Výkonní producenti: Kirk D’Amico, Peter
Pastorelli, Brad Coolidge, Melissa Coolidgeová, Jim Casey, Kim Waltripová. Producenti:
Cassandra Kulukundisová, Ned Benson, Jessica Chastainová, Todd J. Labarowski, Emanuel
Michael. České titulky: Kateřina Hámová (Filmprint Digital).
HERCI: Jessica Chastainová (Eleanor Rigby/Ludlowová), James McAvoy (Conor Ludlow), Nina
Ariandaová (Alexis), Viola Davisová (prof. Friedmanová), Bill Hader (Stuart), Isabelle
Huppertová (Mary Rigbyová), William Hurt (Julian Rigby), Jess Weixlerová (Katy Rigbyová),
Nikki M. Jamesová (Sia), Katherine Waterstonová (Charlie).
Scenárista a režisér Ned Benson se ve svém celovečerním debutu pokusil o nevšední projekt:
natočil dva filmy o milostném, respektive manželském vztahu mladé dvojice,
poznamenaném smrtí malého dítěte (jež ovšem není nijak více specifikována). Nahlíží
události, jež následovaly, z úhlu pohledu obou zúčastněných. V komorním, až intimním
snímku Zmizení Eleanor Rigbyové: Ona je protagonistkou manželka Conora Ludlowa,
svérázná Eleanor Rigbyová (otec Julian, vysokoškolský pedagog, ji tak samozřejmě
pojmenoval po písni Beatles). Mladá žena má pocit, že po neštěstí už nemůže žít vedle
manžela, který se podle ní vyrovnal s tragédií až příliš lehce. Opustí ho a neúspěšně se pokusí
o sebevraždu skokem z mostu. Z nemocnice odjede k rodičům do vily na předměstí. Tráví čas
po boku matky Mary, která začíná pít víno už dopoledne, zaměstnaného otce a sestry Katy,
svobodné matky malého chlapce. Všichni kolem ní našlapují potichu. Žena začne chodit na
přednášky k profesorce Friedmanové a spřátelí se s ní. Starší žena, která si nebere servítky,
netuší, co se její studentce stalo. – Po setkání s Conorem začne Eleanor postupně
přehodnocovat svůj postoj. Odjedou na výlet za město, ale když se žena dozví, že ji manžel
podvedl, odejde od něj znovu. Až posléze za ním přijde do jejich sbaleného bytu a pomiluje
se s ním. Pak odjede do Paříže, aby tu dokončila diplomovou práci. – Po čase sleduje Conora
na procházce z restaurace, kterou teď muž vede místo otce, a zavolá na něj... I když podle slov tvůrce na pořadí filmů příliš nezáleží, je logickým prvním dílem snímek
Zmizení Eleanor Rigbyové: On (2013, The Disappearance of Eleanor Rigby: Him). – Oba tituly
byly uvedeny na MFF v Torontu 2013. Režisér po rozpačitém ohlasu na této akci snímky zcelil
a uvedl na MFF v Cannes 2014 sestřih The Disappearance of Eleanor Rigby: Them (2013,
Zmizení Eleanor Rigbyové: Oni). U nás zvolil distributor samostatné verze a ve světě se různě
uvádějí v kinech všechny tři. - Upozorňujeme, že podobný záměr realizoval už před padesáti
lety André Cayatte ve snímku Jean-Marc ou La vie conjugal a Françoise ou La vie conjugal
(1964, Jean-Marc/Françoise aneb Manželský život).
-tbkNED BENSON (nar. 3.4.1977, New York) absolvoval prestižní Deerfieldskou akademii v
Massachusetts a vystudoval angličtinu a film na Kolumbijské univerzitě v New Yorku
(2001). Přesídlil do Los Angeles, kde psal divadelní texty a uplatnil se jako tvůrce krátkých
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snímků. Díky jednomu z nich se v roce 2003 seznámil s hereckou adeptkou Jessicou
Chastainovou, s níž několik let žil a pro niž napsal scénář o muži, kterého nečekaně opustí
manželka, Zmizení Eleanor Rigbyové. Na její žádost napsal ještě druhou verzi,
zaznamenávající celou situaci z ženina pohledu. K realizaci obou snímků došlo teprve, když
hereččino renomé zajistilo potřebný rozpočet. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak)
kr. filmy Urban Chaos Theory (2000, Teorie městského chaosu; r. Daniel P. Harris; + spol.
prod.), Billy528 (2001; r. Andrew Neel; + spol. prod.) a The Killing of Candice Klein (2002,
Zabití Candice Kleinové; r. Dan Harris), Imaginary Heroes (2004, Obyčejní hrdinové; r. Dan
Harris – V); (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Four Lean Hounds (2003, Čtyři
hubení psi; + spol. prod., herec) o dvou párech zasažených zármutkem, Yes (2010, Ano; +
spol. prod.) o partnerských problémech, způsobených dočasným odloučením, a The
Westerner (2010, Cesta na západ; + spol. prod.) o chlapci, jenž uteče z domova, drama
manželské krize, natočené ze dvou pohledů, Zmizení Eleanor Rigbyové: On (2013, The
Disappearance of Eleanor Rigby: Him; + spol. prod.) a Zmizení Eleanor Rigbyové: Ona
(2013, The Disappearance of Eleanor Rigby: Her; + spol. prod.) s Jamesem McAvoyem a
Jessicou Chastainovou, jež bylo později uváděno i ve společném sestřihu pod titulem The
Disappearance of Eleanor Rigby: Them (Zmizení Eleanor Rigbyové: Oni).
-mim-
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ZORAN, MŮJ SYNOVEC IDIOT
barevný, hořká komedie, přístupný, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital, dlouhý – 112 min.
Původní název: Zoran, il mio nipote scemo. Země původu: Itálie, Slovinsko. Výrobce:
Staragara. Ve spolupráci s Arch Production / Transmedia Production. Rok výroby: 2013.
Premiéra: 28.8.2014. Monopol: Artcam. Mluveno: italsky, slovinsky, furlansky (české
titulky).
AUTOŘI: Scénář: Daniela Gambaroová, Pier Paolo Piciarelli, Matteo Oleotto, Marco
Pettenello. Režie: Matteo Oleotto. Kamera: Ferran Paredes Rubio. Hudba: Antonio
Gramentieri, Sacri Cuori. Různé skladby a písně. Výprava: Vasja Kokelj. Kostýmy: Emil Cerar.
Střih: Giuseppe Trepiccione. Zvuk: Emanuele Cicconi. Výkonný producent: Ognjen
Dizdarević. Producent: Igor Prinčič. Koproducent: Miha Černec. České titulky: Pavlína
Svobodová (Filmprint Digital).
HERCI: Giuseppe Battiston (Paolo), Teco Celio (Gustino), Rok Prašnikar (Zoran), Roberto
Citran (Alfio), Marjuta Slamicová (Stefanija), Peter Musevski (notář), Riccardo Maranzana
(Ernesto), Ivo Barisic (doktor Vrtovec), Jan Cvitkovič (Jure), Doina Komissarovová (Anita),
Sylvain Chomet (odborník na šipky), Matteo Oleotto.
CENY: Donatellův David 2014: (nominace) nejlepší debut (Matteo Oleotto), nejlepší herec
(Giuseppe Battiston).
První celovečerní film Mattea Oleotta Zoran, můj synovec idiot se odehrává v prostředí, jež
tvůrce důvěrně zná: mezi vesničany u hraničního města Gorizie ve Furlansko-Julském
Benátsku na pomezí Itálie a Slovinska. – Obézní čtyřicátník Paolo se projevuje jako vulgární,
záludný misantrop, vypočítavý sobec, vandal a alkoholik. Práce v kantýně domova důchodců
ho štve stejně jako jeho kolega, amatérský zpěvák Ernesto. Věčnou nenaloženost přiživuje
popíjením vína v Gustinově nálevně, urážením ostatních štamgastů a také šmírováním
exmanželky Stefanije, šťastně provdané za dobře situovaného empatického podnikatele
Alfia. Vše se změní, když zemře Paolova slovinská teta Anja a on se má postarat o osiřelého
synovce Zorana. Paolo o podivínského příbuzného, který se naučil italsky ze dvou románů,
nestojí. Avšak když zjistí, že by mohl vydělat na mladíkově šipkařském umu, změní názor,
požádá o pěstounství a začne synovce tvrdě trénovat. Jenže Zoran má také svou hlavu… Soužití dvou odlišných osobností prodělá krizi, ale smířlivý závěr dává tušit, že pro oba bude
přínosem... – Díky znalosti místních poměrů a věrohodným hereckým výkonům má tato
hořká až cynická komedie s téměř nesnesitelným protagonistou osobitou „lokální“
atmosféru. Mihnou se v ní i režiséři Jan Cvitkovič nebo Sylvain Chomet (jako mediální
šipkařský guru).
-katMATTEO OLEOTTO (nar. 16.3.1977, Gorizia, Furlansko-Julské Benátsko), vystudoval
herectví na Civica accademia d’arte drammatica Nico Pepe (Občanská akademie
dramatického umění Nica Pepeho) v Udine a režii na Centro Sperimentale di
Cinematografia v Římě (2005), již zakončil absolventským filmem Dvojsečný. V letech
2001–2005 natočil několik krátkých snímků, z nichž některé byly oceněny na domácích a
zahraničních festivalech. Natáčel TV programy a reklamní spoty, působil i jako asistent
režie. V roce 2007 si zahrál menší roli ve společenské komedii Sladké pokušení/Čokoládový
seminář Claudia Cupelliniho, na jejíž styl navázal ve svém vlastním debutu Zoran, můj
synovec idiot. Tematickou příbuznost obou filmů spojuje obraz života obyčejných lidí, do
kterého zasáhnou nečekané události. Oleottův civilní pohled na současnou realitu
připomíná v žánrovém spojení dramatu a komedie italské snímky 60. až 80. let (Antonio
Pietrangeli, Luigi Comencini, Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, Franco Brusati). Film
byl nominován na Donatellova Davida za debut a s úspěchem byl uveden na MFF v
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Benátkách 2013 a oceněn na několika domácích i zahraničních přehlídkách (hrál se též na
Febiofestu 2014). – Filmografie: (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak)
(krátké filmy) La luna ci guarda (2001, Měsíc se na nás dívá), Passeranno anche stanotte
(2002, Stráví také dnešní noc), Stanza 21 (2004, Pokoj 21), Can Can (2004, Kankán), A
doppio filo (2005, Dvojsečný), Casinò Paradajz (2005; + spol. prod.), Nonna si deve
asciugare (2011, Babička se musí osušit; r. Alfredo Covelli; herec, spol. prod.); (celovečerní
filmy) La seconda ombra (2000, Druhý stín; r. Silvano Agosti; herec), Lezioni di ciocolato
(2007, Sladké pokušení/Čokoládový seminář; r. Claudio Cupellini; herec – TV), hořká
komedie o osamělém venkovském opilci, který se musí postarat o šestnáctiletého
slovinského příbuzného, Zoran, můj synovec idiot (2013, Zoran, il mio nipote scemo; +
herec). -jš-
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ZPÁTKY DO RINGU
barevný, boxerský, psychologický, hořká komedie, přístupný, 2-D, Dolby Digital/Datasat,
dlouhý – 114 min.
Původní název: Grudge Match. Země původu: USA. Výrobce: Bill Gerber / Callahan
Filmworks. Rok výroby: 2013. Premiéra: 9.1.2014. Monopol: Warner Bros. ČR. Mluveno:
anglicky (české titulky). – Třicet let trvající rivalita.
AUTOŘI: Námět: Tim Kelleher. Scénář: Tim Kelleher, Rodney Rothman. Režie: Peter Segal.
Kamera: Dean Semler. Hudba: Trevor Rabin. Hudební supervize: Steven Baker, Jojo
Villanueva. Různé skladby a písně. Výprava: Wynn Thomas. Kostýmy: Mary Vogtová. Střih:
William Kerr. Zvuk: Paul Ledford. Vizuální efekty: (supervize) Bruce Jones, Everett Burrell;
Lola VFX, Dumonde, Method Studios. Zvláštní efekty: (koordinátor) John Baker. Koordinátoři
kaskadérů: Kevin Scott, Monty L. Simons. Výkonní producenti: Jane Rosenthalová, Kevin
King-Templeton. Producenti: Bill Gerber, Mark Steven Johnson, Michael Ewing, Peter Segal,
Ravi Mehta. Koproducent: Bob Dohrmann. České titulky: Petr Štádler (SDI Media).
HERCI: Sylvester Stallone (Henry Razor Sharp), Robert De Niro (Billy Kid McDonnen), Kevin
Hart (Dante Slate Jr.), Alan Arkin (Louis Conlon), Kim Basingerová (Sally), Jon Bernthal (B.J.),
Camden Gray (Trey), LL Cool J (Frankie Brite), Joey Coco Diaz (Mikey), Barry Primus (barman
Joey), Jim Lampley, Mike Tyson, Evander Holyfield.
Ve snímku Petera Segala Zpátky do ringu, kombinujícím hořkou komedii s psychologickými
prvky a se sportovní tematikou, se setkávají dvě hollywoodské hvězdy, jejichž kariéra je
spjatá s boxem na plátně. Robert De Niro se proslavil jako titulní představitel v životopisném
snímku o boxeru Jakeu La Mottovi Zuřící býk a Sylvester Stallone zase v sérii snímků o
outsiderském boxerovi Rockym Balboovi. - V tradičním příběhu se po třiceti letech chystají v
ringu vyřešit dávný spor bývalí boxeři Henry Razor Sharp a Billy Kid McDonnen. Příčinou
jejich dlouholeté nenávisti byl vztah k atraktivní Sally, která chodila s Razorem, ale náhodou
se vyspala s Kidem, jemuž teď oznámí, že s ním má dospělého syna. V rozhodujícím utkání
zvítězí Razor, ale dávné antipatie jsou zapomenuty a z mužů se stanou přátelé. Děj se
odehrává v Pittsburghu, natáčelo se ovšem v New Orleansu.
-tbkPETER SEGAL (nar. 1962, New York) je jedním ze čtyř dětí bývalé anglické modelky Brendy
Kennedy-Smithové a marketingového manažera Morta Segala, který pracoval pro
hollywoodská studia. Absolvoval filmovou a televizní fakultu Jihokalifornské univerzity
(USC). Kariéru začínal v HBO, kde se prosadil jako scenárista, režisér a producent tří
komediálních speciálů Toma Arnolda, nazvaných The Naked Truth (1991-93, Nahá pravda).
Také se režijně podílel na hercově sitcomu The Jackie Thomas Show (1992-93) a později byl
jedním z tvůrců a výkonných producentů sitcomu o životě na typickém předměstí Hidden
Hills (2002-2003). Ve filmu se uvedl třetím dílem populární série Bláznivá střela a brzy se
stal vyhledávaným specialistou na veseloherní žánr. Natočil řadu filmů s Adamem
Sandlerem; největší divácký ohlas měl Kurs sebeovládání. Mladší sestra Karen Segalová je
střihačkou a režisérkou TV dokumentů. – Filmografie (režie, není-li uvedeno jinak):
závěrečný díl kriminální trilogie Bláznivá střela 33 1/3: Poslední trapas (1994, Naked Gun
33 1/3: The Final Insult; + spol. píseň, herec) s Lesliem Nielsenem v roli nešikovného
policejního poručíka, veselohra o přihlouplém mladíkovi, jenž zachrání zděděnou továrnu,
Tommy Boy (1995, Tommy Boy) s Chrisem Farleym, komedie o bývalých prezidentech,
kteří se stanou terčem politické konspirace, My Fellow Americans (1996, Mí drazí
Američané; + spol. píseň, herec – V) s Jackem Lemmonem a Jamesem Garnerem,
pokračování převlekové komedie Zamilovaný profesor 2 (2000, Nutty Professor II: The
Klumps; + herec) s Eddiem Murphym, komedie o zamindrákovaném mladíkovi a jeho
podivínském psychiatrovi Kurs sebeovládání (2003, Anger Management) s Adamem
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Sandlerem a Jackem Nicholsonem, romantická komedie 50x a stále poprvé (2004, 50 First
Dates) s Adamem Sandlerem a Drew Barrymoreovou, remake vězeňského dramatu The
Longest Yard (2005, Trestná lavice – V) se Sandlerem v úloze fotbalové hvězdy, která za
mřížemi připraví tým pro utkání s dozorci, akční komedie, inspirovaná populárním TV
seriálem, Dostaňte agenta Smarta (2008, Get Smart; + spol. prod.) se Stevem Carellem a
Anne Hathawayovou, neprodané pilotní snímky In Security (TV-2010, V bezpečí; + spol. sc.,
spol. prod.) a Prodigy Bully (TV-2012, Tyranský génius; + spol. prod.), komedie o někdejších
boxerských šampionech Zpátky do ringu (2013, Grudge Match; + spol. prod.) se
Sylvesterem Stallonem a Robertem De Nirem.
-mim-
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ZŮSTAŇ SE MNOU
barevný, milostný příběh, adaptace, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital
(DTS/SDDS), dlouhý – 106 min.
Původní název: If I Stay. Země původu: USA. Výrobce: Di Novi Pictures. Pro New Line
Cinema / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures. Rok výroby: 2014. Premiéra: 18.9.2014.
Monopol: Forum Film. Mluveno: anglicky (české titulky). – Natočené podle světového
bestselleru Gayle Formanové.
AUTOŘI: Námět: Gayle Formanová – román Zůstaň se mnou (2009, česky naposledy
Euromedia, Praha 2014). Scénář: Shauna Crossová. Režie: R.J. Cutler. Kamera: John de
Borman. Hudba: Heitor Pereira. Hudební supervize: Linda Cohenová. Různé skladby a písně.
Výprava: Brent Thomas. Kostýmy: Monique Prudhommeová. Střih: Keith Henderson. Zvuk:
(design) Leslie Shatz; Shane Connelly. Vizuální efekty: (supervize) Adam Stern, Dan Dixon,
Mark Dornfeld; Artifex Studios, Custom Film Effects. Zvláštní efekty: (koordinátor) Tony
Lazarowich. Výkonní producenti: Denise Di Noviová, Brad Van Arragon, Gayle Formanová.
Producentka: Alison Greenspanová.
HERCI: Chloë Grace Moretzová (Mia Hallová), Mireille Enosová (Kat Hallová), Jamie Blackley
(Adam Wilde), Joshua Leonard (Denny Hall), Liana Liberatoová (Kim Scheinová), Aisha
Hindsová (sestřička Ramirezová), Stacy Keach (děda), Lauren Lee Smithová (Willow),
Gabrielle Roseová (babička), Jakob Davies (Teddy Hall), Gabrielle Cerys Haslettová (mladší
Mia).
Celovečerní hraný debut televizního dokumentaristy J.R. Cutlera Zůstaň se mnou je adaptací
bestselleru Gayle Formanové. Český název je spojen s druhým českým vydáním z roku 2014,
zatímco první vydání z roku 2011 mělo výstižnější titul Jestli zůstanu, odpovídající překladu
původního názvu knihy i filmu. – Sedmnáctiletá Mia vypráví o sobě. Je vášnivou hráčkou na
violoncello a očekává zprávu, zda byla přijata na prestižní Juilliardovu školu v New Yorku. Žije
s nekonformními rodiči Dennym a Kat a s bráškou Teddym. Nedávno se rozešla se svým
chlapcem, rockovým muzikantem Adamem, kterého ovšem stále miluje. – Rodina při
sněhové kalamitě havaruje. Mia je dopravena do nemocnice v kómatu. V „rozdvojení“
postupně zjistí, že otec, matka i bratr zemřeli. Vybavuje si nejrůznější situace z minulosti: jak
se dostala k hraní na cello, jak se seznámila s Adamem, jak se spolu milovali i jak se rozešli. –
Adamovi se po nějaké době podaří dostat se k jejímu lůžku. Má pro ni zprávu, že byla přijata.
Díky němu, díky obětavému dědovi i díky vzpomínkám se rozhodne „zůstat“: otevře oči... –
Snímek, určený vrstevníkům protagonistů a opírající se o bohatý soundtrack rockové i vážné
hudby, může připomínat v červnu uvedenou teenagerskou romanci Hvězdy nám nepřály
(2014, The Fault in Our Stars; r. Josh Boone).
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ZVONILKA A PIRÁTI
barevný, animovaný, pohádka, přístupný, 2-D, 3-D, Dolby Digital, dlouhý - 78 min.
Původní názvy: The Pirate Fairy. Tinker Bell and the Pirate Fairy. Země původu: USA.
Výrobce: Disney Toon Studios. Rok výroby: 2014. Premiéra: 20.3.2014 Monopol: Falcon.
Mluveno: česky (dabováno). – Ze světa Petra Pana.
AUTOŘI: Námět: John Lasseter, Peggy Holmesová, Roberts Gannaway, Jeffrey M. Howard,
Lorna Cooková, Craig Gerber; (neuveden) J.M. Barrie - postavy. Scénář: Jeffrey M. Howard,
Kate Kondellová. Režie: Peggy Holmesová. Hudba: Joel McNeely. Různé skladby a písně.
Výprava: Manmath Matondkar. Zvuk: (design) Todd Toon. Hlavní animátor: Sachin S.
Suryawanshi. Výkonný producent: John Lasseter. Producentka: Jenni Magee-Cooková.
České dialogy a režie české verze: Zdeněk Štěpán. Hudební režie: Ondřej Izdný (Studio
Virtual).
V českém znění mluví: Petr Gelnar (James), Tereza Martinková (Zarina), Marika Šopovská
(Zvonilka), Kamila Špráchalová (Rozeta), Zuzana Kajnarová (Vidia), Kamila Šmejkalová (Iris),
Klára Oltová (Mlženka), Luděk Nešleha (Oppenheimer), Terezie Taberyová (Fauna), Jan Holík
(Cink), Jiří Panzner (Bubla), Eliška Balzerová (královna Clarion). – V původním znění mluví:
(uvádíme pro úplnost) Tom Hiddleston (James), Christina Hendricksová (Zarina), Mae
Whitmanová (Zvonilka), Megan Hiltyová (Rozeta), Pamela Adlonová (Vidia), Raven-Symoné
(Iris), Lucy Liuová (Mlženka), Jim Cummings (Oppenheimer), Jeff Bennet (Cink), Rob Paulsen
(Bubla), Anjelica Hustonová (královna Clarion).
Okřídlená víla Zvonilka, kterou původně stvořil spisovatel J.M. Barrie, je hrdinkou několika
animovaných filmů, odehrávajících se v Nezemi a uvedených u nás na DVD; pohádka Peggy
Holmesové Zvonilka a piráti je po Zvonilce a tajemství křídel (2012, Secret of the Wings; r.
Peggy Holmesová, Bobs Gannaway) druhým celovečerním filmem, uvedeným v českých
kinech. – Víla Zarina se od svých vrstevnic liší: dává přednost chůzi před létáním, je zvídavá
alchymistka a dělá pokusy s kouzelným modrým práškem... - Jeden její pokus způsobí v
Hvězdné roklince škody, víla se urazí a uteče, což je její kamarádce Zvonilce líto. O rok
později se Zarina nečekaně objeví na Festivalu čtyř období, kde růžovým kouzelným práškem
uspí diváky a ukradne zásobu modrého prášku. Vzhůru zůstala náhodou jen Zvonilka s
kamarádkami a jejich přítel, vílí kluk Bubla. Víly zjistí, že ze Zariny je pirátská kapitánka a že
prášek ukradla proto, aby její koráb mohl létat. Jenže záhy se ukáže, že oddannost „plavčíka“
Jamese (budoucího kapitána Hooka) ke kapitánce byla předstíraná. Vílu, uvězněnou ve
svítilně, čeká smrt utopením. Kamarádky jí včas pomohou, společně přemohou piráty,
zmocní se prášku a vrátí se i se Zarinou zpět. – Dobrodružný snímek s emancipačním
nábojem je určený hlavně děvčátkům. Jeho předností jsou technicky dokonalá animace a
působivé vizuální efekty. –katPEGGY HOLMESOVÁ (nar. ??) začínala jako tanečnice na scéně i v televizi a ve filmu, kde
dostala i několik drobných rolí, spjatých s její profesí. Posléze začala asistovat známým
choreografům Michaelu Petersovi a zejména Kennymu Ortegovi. Jako choreografka se
podílela na hraných filmech, např. Báječní Bakerovi hoši (1989, The Fabulous Baker Boys; r.
Steve Kloves), se známou taneční kreací Michelle Pfeifferové na klavíru nebo Wayneův
svět (1992, Wayne’s World; r. Penelope Spheerisová), ale i na animovaných snímcích, např.
Kniha džunglí 2 (2003, The Jungle Book 2; r. Steve Trenbith). Choreografická vystoupení
zpracovávala i pro televizi; za seriál Fame LA (1997-98) získala Cenu Emmy za mimořádný
výkon v choreografii. Podílela se i na koncertních vystoupeních významných zpěváků (mj.
Barbra Streisandová, Michael Jackson, Ben Vereen). Její filmová dráha je úzce spjatá se
Studiem Walta Disneyho, kde se přes choreografii propracovala až k režii animovaných
snímků. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak): kr. segment Belles on Ice (Krásky na
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ledě; sc.) z animované série Mickey’s Twice Upon Xmas (2004), dlouhometrážní animovaný
debut The Little Mermaid: Ariel’s Beginning (2008, Malá mořská víla: Arielin začátek)
uvedený na videu, první část příběhů okřídlené víly z Hvězdné roklinky Zvonilka: Tajemství
křídel (2012, Secret of the Wings; spol. režie Bobs Gannaway; + spol. sc.) a jejich
pokračování Zvonilka a piráti (2014, The Pirate Fairy; + spol. nám).
-tbk-
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ŽELEZNÁ SRDCE
barevný, válečný, akční, 15 přístupnost, 1:2,35, 2-D, Dolby Digital 5.1 (Datasat), dlouhý – 135
min.
Původní název: Fury. Země původu: USA. Výrobce: QED International / Le Grisbi / Crave
Films. Pro Columbia Pictures. Ve spolupráci s QED International / LStar Capital. Rok výroby:
2014. Premiéra: 13.11.2014. Monopol: Falcon (do 12.11.2016). Mluveno: anglicky, německy
(české titulky). – Válka nikdy nekončí tiše.
AUTOŘI: Scénář: David Ayer. Režie: David Ayer. II. režie: Shaun O’Dell. Kamera: Roman
Vasyanov. II. kamera: Steven Hall. Hudba: Steven Price. Hudební supervize: Season Kentová,
Gabe Hilfer. Různé skladby a písně. Výprava: Andrew Menzies. Kostýmy: Owen Thornton.
Střih: Dody Dornová, Jay Cassidy. Zvuk: (design) Paul N.J. Ottosson; Lisa Pineroová. Masky a
účesy: Alessandro Bertolazzi. Zvláštní maskérské efekty: (supervize) Andy Williams, Steve
Painter. Vizuální efekty: (supervize) Jerome Chen; Hammerhead Productions, Mammal
Studios, Look Effects, Sony Pictures Imageworks, Colorworks, Zero VFX, Space Monkey.
Zvláštní efekty: (supervize) Andy Williams. Tanky: (supervize) Jim Dowdall. Koordinátor
kaskadérů: Ben Cooke. Výkonní producenti: Brad Pitt, Sasha Shapiro, Anton Lessine, Alex
Ott, Ben Waisbren. Producenti: Bill Block, David Ayer, Ethan Smith, John Lesher.
Koproducent: Jeremy Johns. České titulky: Petr Zenkl. Odborný poradce Lukáš Visinger
(Filmprint Digital).
HERCI: Brad Pitt (Don Wardaddy Collier), Shia LaBeouf (Boyd Bible Swan), Logan Lerman
(Norman Ellison), Michael Peña (Trini Gordo Garcia), Jon Bernthal (Grady Coon-Ass Travis),
Jason Isaacs (kpt. Waggoner), Brad William Henke (seržant Davis), Jim Parrack (seržant
Binkowski), Xavier Samuel (por. Parker), Scott Eastwood (seržant Miles), Kevin Vance
(seržant Peterson), Anamaria Marincaová (Irma), Alicia von Rittbergová (Emma).
CENY: Cena NBR: nejlepší kolektivní herecký výkon.
Syrové válečné drama scenáristy a režiséra Davida Ayera Železná srdce se odehrává během
jediného dne v dubnu roku 1945 kdesi v Německu. Hrdiny jsou členové osádky tanku s
přezdívkou Fúrie (což je i originální název filmu), kteří pod velením seržanta Dona
Wardaddyho Colliera bojují na frontě už několik let a kteří mají jediný cíl: přežít. Stali se z
nich nemilosrdní a otrlí zabijáci; vědí, že pokud nezabijí, budou zabiti. Je k nim jako záložní
řidič a přední střelec přivelen nezkušený nováček Norman Ellison, jehož se Don snaží rychle a
drsně zasvětit do bojové činnosti, protože na něm závisí i životy ostatních: hispánského řidiče
Gorda, střelce z kanónu s přezdívkou Bible a primitivního, technicky zručného nabíječe
Gradyho. – Muži prodělají několik bojových akcí. Dostanou se do německého městečka, kde
se Norman pomiluje s půvabnou Němkou, která však záhy zahyne při náletu. Pak dostanou s
několika dalšími osádkami rozkaz bránit rozcestí. Po boji s dokonalejším německým strojem
Tiger, zůstanou sami s poškozeným nepojízdným tankem. Don však chce za každou cenu
splnit úkol. Bojují tedy s přesilou německého pěšího praporu SS (o síle tři sta lidí). Zahynou
všichni kromě Normana, který se během jediného dne proměnil a vysloužil si přezdívku
Mašina. – Snímek samozřejmě navazuje na tradiční válečné filmy, zároveň však jeho tvůrci
usilují o maximalní věrnost, s níž chtějí zachytit děsivou atmosféru války. Nebrání se tedy ani
kontroverzním okamžikům (zabití válečného zajatce apod.).
-tbkDAVID AYER (nar. 18.1.1968, Champaign, Illinois) je nejmladším ze tří dětí doktora
geologie, který spáchal sebevraždu, když synovi byly čtyři roky. Vyrůstal sám s matkou, mj.
v minnesotském Bloomingtonu a marylandské Bethesdě. Měl problémy se zákonem a ve
čtrnácti letech ho matka poslala k bratrancům do Los Angeles. Několik let žil v drsném
prostředí čtvrti South Central, jehož důvěrnou znalost později zúročil ve své tvorbě.
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Nedokončil střední školu a narukoval k námořnictvu, kde sloužil jako obsluha sonaru na
jaderné ponorce. Na začátku 90. let odešel do civilu a vrátil se do Los Angeles. Pracoval
jako elektrikář ve stavebnictví a pokoušel se psát povídky. Po náhodném seznámení se
známým scenáristou Wesleym Strickem, jenž byl jeho mentorem, se uplatnil jako
anonymní úpravce scénářů. Stal se odborníkem na losangeleskou kriminální scénu. Na
začátku tisíciletí se už prosadil oficiálně, a to jak komerčně (Rychle a zběsile), tak i v
odborných kruzích (Training Day), a postupně přešel k režii. S hispánskou manželkou
Mireyou vychovává čtyři děti. – Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak)
válečné drama Ponorka U-571 (2000, U-571; r. Jonathan Mostow) s Matthewem
McConaugheym, první z úspěšné série akčních filmů Rychle a zběsile (2001, The Fast and
the Furious; r. Rob Cohen) s Paulem Walkerem a Vinem Dieselem, kriminální thriller
Training Day (2001, Training Day; r. Antoine Fuque; + spol. prod., herec) s oscarovým
výkonem Denzela Washingtona v úloze úplatného policisty, další příběh policejní korupce,
vycházející ze skutečných událostí 90. let, Dark Blue (2002, Temný stín nad L.A.; r. Ron
Shelton – V) s Kurtem Russellem, akční thriller S.W.A.T. – Jednotka rychlého nasazení
(2003, S.W.A.T.; r. Clark Johnson) se Samuelem L. Jacksonem a Colinem Farrellem; (režie,
není-li uvedeno jinak) drama psychotického veterána, jenž chce nastoupit u policie, Harsh
Times (2005, Drsný časy; + sc., spol. prod. – V) s Christianem Balem, jiný příběh policisty s
násilnými sklony podle námětu Jamese Ellroye Street Kings (2008; + herec – V) s Keanuem
Reevesem, realistický příběh dvojice policistů v problémovém rajonu Patrola (2012, End of
Watch; + sc., spol. prod.) s Jakem Gyllenhaalem a Michaelem Peñou, kriminální drama
Sabotage (2013, Sabotáž; + spol. sc., spol. prod.) s Arnoldem Schwarzeneggerem v roli
zkorumpovaného protidrogového agenta, drama osádky amerického tanku na sklonku
druhé světové války Železná srdce (2014, Fury; + sc., spol. prod.) s Bradem Pittem a Shiaem
LaBeoufem.
-mim-
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ŽELVY NINJA
barevný, akční, dobrodružný, přístupný, 1:2,35, 2-D, 3-D, IMAX, Dolby Atmos/Datasat,
dlouhý – 102 min.
Původní název: Teenage Mutant Ninja Turtles. Země původu: USA. Výrobce: Platinum
Dunes / Gama Entertainment / Mednick Productions / Heavy Metal. Pro Paramount /
Nickelodeon Movies. Rok výroby: 2014. Premiéra: 21.8.2014. Monopol: CinemArt.
Mluveno: anglicky, japonsky (české titulky - 2-D), česky (dabováno – 2-D, 3-D).
AUTOŘI: Námět: Peter Laird, Kevin Eastman - postavy. Scénář: Josh Appelbaum, André
Nemec, Evan Daugherty. Režie: Jonathan Liebesman. II. režie: Pablo Helman, David Leitch.
Kamera: Lula Carvalho. Hudba: Brian Tyler. Různé skladby a písně. Výprava: Neil Spisak.
Kostýmy: Sarah Edwardsová. Střih: Joel Negron, Glen Scantlebury. Zvuk: (design) Jason W.
Jennings; William Sarokin. Masky: Mindy Hallová. Účesy: Mandy Lyonsová. Vizuální efekty:
(supervize) Pablo Helman; (+ animace) Industrial Light & Magic. Dodatečné vizuální efekty:
Image Engine, Base FX, Tippett, Virtuos, Hybride VFX, Atomic Fiction, Shade VFX, Lola VFX.
Zvláštní efekty: (supervize) Burt Dalton. Koordinátor kaskadérů: David Leitch. Výkonní
producenti: Denis L. Stewart, Eric Crown, Napoleon Smith III, Jason T. Reed. Producenti:
Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, Galen Walker, Scott Mednick, Ian Bryce. České
titulky: Petr Putna (SDI Media). Dialogy a režie českého znění: Vladimíra Wildová (SDI
Media).
HERCI: Megan Foxová (April – Klára Issová), Will Arnett (Vernon – Alexandr Rašilov), William
Fichtner (Eric Sacks/Trhač – Lukáš Hlavica), Danny Woodburn (Tříska – Vladislav Beneš), Noel
Fisher (Michelangelo – Robert Hájek), Jeremy Howard (Donatello – Daniel Krejčík), Pete
Ploszek (Leonardo – Kryštof Hádek), Alan Ritchson (Rafael- Radek Škvor), Minae Nojiová
(Karai), Whoopi Goldbergová (Bernadette – Jaroslava Obermaierová)), Tohoru Masamune
(Drtič – Jiří Schwarz), Abby Elliottová (Taylor); (hlas) Tony Shalhoub (Tříska).
Želví nindžové Michelangelo, Donatello, Leonardo a Rafael se poprvé představili v roce 1984
v komiksu Petera Lairda a Kevina Eastmana a stali se fenoménem: vznikly hračky želvích
bojovníků, videohry, animovaný TV seriál, uvedený i u nás, hrané filmy Želví nindžové (1990,
Teenage Mutant Ninja Turtles; r. Steve Barron), Želví nindžové II (1991, Teenage Mutant
Ninja Turtles II: The Secret of Ooze; r. Michael Pressman) a Želví nindžové III (1993, Teenage
Mutant Ninja Turtles; r. Stuart Gillard) a animovaný celovečerní snímek Želvy Ninja (2007,
Teenage Mutant Ninja Turtles; r. Kevin Munroe). Nyní se čtveřice vrací v hraném filmu
Jonathana Liebesmana Želvy Ninja. – Reportérka April vidí v docích, jak čtyři obří želvy
překazily loupež. Editorka však její reportáž o události odmítne. - Mladou ženu na příkaz
svého Mistra, krysího muže Třísky, přivedou želví bojovníci do kanalizačních chodeb, kde žijí.
Reportérka se dozví, že všichni jsou výsledkem nevydařeného genetického experimentu v
laboratoři Erica Sackse, kde pracoval i její otec. Při dávném požáru jim malá April pomohla na
svobodu, Tříska je pak v podzemí vychoval a vycvičil. – Sacks (alias vládce podsvětí Trhač)
plánuje v New Yorku vyvolat epidemii a pak se jako vynálezce spásné vakcíny zmocnit vlády.
April, kameraman Vernon a hlavně želví nindžové mu to překazí. Musejí však uprchnout před
Sacksovými zabijáky a porazit vražedného bojovníka Drtiče na střeše mrakodrapu.
Těžkopádný snímek je postaven více na vizuálních efektech než na příběhu a sází na renomé
hrdinů u dětských diváků i jejich rodičů.
-katJONATHAN LIEBESMAN (nar. 15.9.1976, Johannesburg, Jižní Afrika) vystudoval film na
Jihoafrické filmové a divadelní škole (AFDA; 1996) v rodném městě a ve studiích
pokračoval na Tischově umělecké škole při Newyorské univerzitě (NYU). Díky ohlasu
absolventského filmu, adaptaci povídky Roalda Dahla Geneze a katastrofa, oceněné na
několika festivalech, se uchytil v Hollywoodu, kde debutoval hororem Propad do temnot.
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V další kariéře mu pomohl režisér a producent Michael Bay, pro něhož také natočil svůj
zatím nejúspěšnější snímek Želvy Ninja. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f.
Genesis and Catastrophe (2000, Geneze a katastrofa; + spol. sc., střih, zvuk, spol. prod.),
příběh pomstychtivého ducha lynčované ženy Darkness Falls (2003, Propad do temnot –
V), doprovodný kr. f. k americkým remakům úspěšných japonských hororů Rings (2005,
Kruhy; + spol. sc. – V), prequel klasického hororu Texaský masakr motorovou pilou:
Počátek (2006, The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning), drama lidí, kteří se stanou
pokusnými králíky v brutálním vládním programu, The Killing Room (2008, KR 13 – V),
akční thriller o boji s mimozemskými vetřelci Světová invaze (2011, Battle: Los Angeles) s
Aaronem Eckhartem a Michelle Rodriguezovou, fantasy na motivy z řecké mytologie Hněv
Titánů (2012, Wrath of the Titans) se Samem Worthingtonem v úloze Persea, další verze
dobrodružství oblíbených komiksových hrdinů Želvy Ninja (2014, Teenage Mutant Ninja
Turtles).
-mim-
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ŽIVOTNÍ ŠANCE
barevný, životopisný, romantická komedie, 12 nevhodný pro děti, 1:2,35, 2-D, Dolby
Digital/Datasat, dlouhý – 104 min.
Původní název: One Chance. Země původu: Velká Británie, USA. Výrobce: Relevant
Entertainment / Weston Pictures. Pro The Weinstein Company. Rok výroby: 2013. Premiéra:
13.2.2014. Monopol: Bontonfilm. Mluveno: anglicky, italsky. České titulky. – Životní šance –
každý může dostat svou!
AUTOŘI: Scénář: Justin Zackham. Režie: David Frankel. Kamera: Florian Ballhaus. Hudba:
Theodore Shapiro. Hudební supervize: Becky Benthamová. Různé skladby a písně. Výprava:
Martin Childs. Kostýmy: Colleen Kelsallová. Střih: Wendy Greene Bricmontová. Zvuk: Ian
Voigt. Vizuální efekty: (supervize) Eric J. Robertson; Mr. X Gotham. Zvláštní efekty:
(supervize) Neal Champion. Výkonní producenti: Bob Weinstein, Harvey Weinstein, Steve
Whitney. Producenti: Mike Menchell, Simon Cowell, Brad Weston, Kris Thykier.
Koproducentka: Jane Hooksová. České titulky: neuvedeny.
HERCI: James Corden (Paul Potts), Alexandra Roachová (Julz), Mackenzie Crook (Braddon),
Colm Meaney (Roland Potts), Julie Waltersová (Yvonne Pottsová), Trystan Gravelle
(Matthew), Valeria Bilelloová (Alessandra), Jemima Rooperová (Hydrangea), Alex Macqueen
(dr. Thorpe), Miriam Luciaová (signora Fiorentino), Stanley Townsend (Pavarotti).
Protagonistou a zároveň vypravěčem snímku režiséra Davida Frankela Životní šance je Paul
Potts (nar. 1970), představovaný hercem Jamesem Cordenem. Bývalý prodavač mobilů z
velškého maloměsta Port Talbot od dětství snil o operním zpěvu a na cestě za úspěchem
musel překonat četná příkoří i zdravotní handicapy (mj. prasklý ušní bubínek, nádor na
hypofýze, dlouhá rekonvalescence po silniční nehodě). Pomoc a podporu vždy našel u přítele
a zároveň šéfa Braddona a u oddané manželky Julz. V roce 2007 zvítězil v televizní soutěži
Británie hledá talent a život se mu změnil. - Životopisný snímek s romantizujícími, dojemnými
a humornými scénami působí trochu jako opera a připomíná titul Billy Elliot (2000, Billy
Elliot; r. Stephen Daldry). - James Corden musel kvůli roli přibrat několik kilogramů a naučit
se opernímu zpěvu; ve snímku však zní Pottsův tenor.
-katDAVID FRANKEL (nar. 2.4.1959, New York) je synem novináře Maxe Frankela, jenž mj.
pracoval jako výkonný editor New York Times. Vystudoval tvůrčí psaní a film na
Harvardově univerzitě (1981), kde působil jako filmový kritik v místním časopisu. Psal pro
různá periodika, např. Esquire, a pracoval v produkční společnosti Telepictures. Od
poloviny 80. let se uplatnil jako autor TV sitcomů The Ellen Burstyn Show (1986; + spol.
prod.), Doctor Doctor (1989-91; + spol. režie, spol. prod.), Teech (1991) a Grapevine (1992;
2000, Šeptanda; + spol. režie, spol. prod.), často ve spolupráci s Normanem Steinbergem.
Podle vlastního scénáře režíroval neprodaný pilotní snímek k sitcomu Milý deníčku, který
po uvedení do kin získal Oscara za nejlepší krátký film. Režijně se podílel na dramatických
minisériích From the Earth to the Moon (1998, Ze Země na Měsíc – TV), Band of Brothers
(2001, Bratrstvo neohrožených – TV), za niž dostal Cenu Emmy, a na úspěšných
komediálních seriálech Sex and the City (Sex ve městě – TV) a Entourage (Vincentův svět –
TV), jenž mu za režii pilotní epizody vynesl nominaci na Emmy. Ve filmu se uvedl jako
scenárista romantických komedií a ve stejném žánru debutoval i jako režisér. Prosadil se
divácky vděčnými adaptacemi populárních bestsellerů Ďábel nosí Pradu a Marley a já.
Napsal také scénář k jedné epizodě historického TV seriálu Rome (Řím – TV). V květnu
1998 se oženil se svou studentskou láskou Jennifer Beberovou, s níž má dvojčata. –
Filmografie (režie, není-li uvedeno jinak): Funny About Love (1990, Směšně o lásce; r.
Leonard Nimoy; spol. sc. – V), Nervous Ticks (1991, Tikot; r. Rocky Lang; sc. – V), příběh
mladé ženy, která před svatbou zjišťuje, že manželství je založeno na řadě kompromisů,
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Rapsodie v Miami (1995, Miami Rhapsody; + sc., spol. prod.) se Sarah Jessicou Parkerovou,
kr. f. o výtvarnici newyorského časopisu, jež zaznamenává jeden ze svých frenetických dnů,
Dear Diary (1996, Milý deníčku; + sc.) s Bebe Neuwirthovou, kr. f. o šesti mladých lidech,
potýkajících se s nástrahami partnerských vztahů, Just Like You Imagined (2002, Přesně jak
sis to představoval), skutečný příběh záchrany zasypaných horníků The Pennsylvania
Miners’ Story (TV-2002, Drama v pensylvánském dole – TV), komedie o despotické
šéfredaktorce vlivného módního časopisu a její důvtipné asistentce Ďábel nosí Pradu
(2006, The Devil Wears Prada) s Meryl Streepovou a Anne Hathawayovou, melodramatický
příběh jedné rodiny a jejího psa Marley a já (2008, Marley & Me) s Owenem Wilsonem a
Jennifer Anistonovou, komedie o soupeření tří milovníků ptactva The Big Year (2011,
Nadějný rok – V) se Stevem Martinem, Jackem Blackem a Owenem Wilsonem, smutná
komedie o manželské krizi Druhá šance (2012, Hope Springs) s Meryl Streepovou a
Tommym Lee Jonesem, skutečný příběh nečekaného vítěze pěvecké televizní soutěže
Životní šance (2013, One Chance), natočený v Británii.
-mim-
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