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Úvod 
 
 
Dokument Zahraniční filmy v české kinodistribuci 2017. Přílohy tvoří doplnění kompilace 
Zahraniční filmy v české kinodistribuci 2017. Oba dohromady předkládá Národní filmový 
archiv široké veřejnosti pro přehled premiér zahraničních audiovizuálních děl v kinech na 
území České republiky s podrobnými profily jejich režisérů, dále soupisy ocenění, událostí a 
úmrtí, které proběhly v období od 1. ledna do 31. prosince 2017. 
 
Samotné profily a texty byly zpracovány na základně přístupných údajů a veřejných tištěných 
a internetových zdrojů. Získaná data byla revidována, zpřesňována, ověřována a doplňována 
podle úvodních a závěrečných filmových titulků, údajů filmových festivalů, jednotlivých 
organizací, tisku, zahraničních internetových databází a dalších relevantních materiálů, 
pramenů a zdrojů. 
 
Jako první jsou uvedeny statutární a výroční národní ceny pro audiovizuální díla i tvůrce a též 
ocenění, jež byla těmto udělena na významných mezinárodních filmových festivalech nebo 
přehlídkách. Zařazeny jsou rovněž české festivaly s mezinárodní účastí. Po úvodním přehledu 
všech zpracovaných festivalů a ocenění následuje hlavní část, soupis zpracovaných 
jednotlivých událostí v chronologickém seřazení podle data konání. Z důvodu velkého 
rozsahu jde pouze o reprezentativní výběr, respektive jsou někdy uvedeny jen ceny určené 
pro distribuční filmy. 
 
Dále jsou přiřazeny jednotlivé, abecedně srovnané tvůrčí profily a filmografie většiny režisérů 
a režisérek zahraničních filmů uvedených v daném období do české kinodistribuce. Nechybí 
ani abecední rejstřík a informace, ke kterému danému snímku se profil vztahuje. Z důvodu 
absence relevantních podkladů nemohly být některé profily vypracovány. 
 
Publikaci uzavírají různě rozsáhlé nekrology filmařů a osobností spjatých s kinematografií, jež 
v daném roce zemřeli. Tyto texty jsou s úvodním rejstříkem řazeny chronologicky, podle data 
samotných úmrtí. Do abecedního pořádku srovnává takzvaná filmová loučení závěrečný 
rejstřík. Kvůli velkému množství každoročně zemřelých filmových osobností z celého světa 
mohla být zastoupena jen ta nejvýznamnější a nejznámější jména. 
 
Samostatné údaje o cenách uděleným českým audiovizuálním dílům a osobnostem s profily 
tuzemských režisérů a nekrology ze sledovaného roku jsou k dohledání v internetové 
databázi Národního filmového archivu Filmový přehled (www.filmovyprehled.cz). 
 
Tyto přílohy jsou naposledy neoddělitelnou součástí dokumentu Zahraniční filmy v české 
kinodistribuci 2017. 
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Vysvětlivky 
 
Profily režisérů a nekrology filmových osobností 
 
V obecné části profilu je uvedena herecká účast v televizních seriálech v hlavním hereckém 
obsazení (může být uveden rok či roky, kdy herec v seriálu vystupoval) a zpravidla výběrově 
také hostování, to znamená účast herce v jedné či více epizodách seriálu (bez uvedení roku). 
Je pokud možno vyznačeno, zda byl seriál uveden v České republice (i v případě, že nebyl 
vysílán celý). Pokud jde o televizní filmy, inscenace a speciály (například záznamy divadelních 
her), lze téměř všechny textové filmografie považovat za nekompletní. 
 
Filmy jsou v textových filmografiích řazeny podle roku výroby a následně podle premiéry v 
kinech či v televizním vysílání nebo abecedně. Vždy jsou uváděny roky výroby. 
 
Tituly se sporným či s identickým nebo téměř identickým názvem nejsou přeloženy. Jinak je 
uveden nejdříve český název a v závorce originální titul. V překladech snímků nikdy 
neuvedených v české distribuci je dodržen již jednou užitý český název nebo je maximálně 
zpřesněný (vzhledem k obsahu filmu). 
 
Starší překlady a názvy titulů se mohou lišit od titulů při veřejném uvedení, liší se i některé 
názvy filmů uvedených v kinech od jejich názvů v televizi, na domácích DVD a Blu-ray či na 
internetových online portálech a webech. Liší se dokonce i tituly filmů, vydaných na různých 
platformách vícekrát. Vzhledem k nárůstu a množství neomezeného uvádění není vždy 
rozlišeno, v jaké podobě byl titul prezentován, přebírán je většinou nerozšířenější český 
název. 
 
 
Délka hesla je mnohdy dána významem dané osobnosti. Někdy však stručnější zpracování 
odráží rovněž fakt, že v době vypracování nebyl přístupný dostatek relevantních podkladů. 
Jestliže není některý z údajů uveden (například přesné datum a místo narození nebo úmrtí), 
nepodařilo se jej přes veškerou snahu dohledat a zjistit. Za kvalitu a správnost zpracování 
hesel osobností odpovídají jednotliví autoři. 
 
Data, údaje a informace ve filmografiích a v textech jsou u každé osobnosti aktuální k datu 
české premiéry sledovaného zahraničního snímku (u režisérských profilů) nebo k datu úmrtí 
(u nekrologů). Sběr dat a práce na textech probíhaly po celý rok 2017 a začátkem roku 2018, 
dokončení 2022. 
 
 
 
Zkratky 
 
Anglické zkratky u amerických výročních cen 
 
Ceny NBR – Ceny americké Národní filmové rady 
 
Ceny LAFCA – Ceny Asociace losangeleských filmových kritiků 
 
Ceny NYFCC – Ceny Kruhu newyorských filmových kritiků 
 
Ceny NSFC – Ceny americké Národní společnosti filmových kritiků 
 
Ceny ISA – Ceny Independent Spirit Award 
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Zkratky použité zejména ve filmografiích 
 
TV před rokem výroby – televizní film, televizní pořad (i vícedílný, například minisérie) 
 
V před rokem výroby – videofilm či titul neuvedený v distribuci 
 
TV na konci závorky – film uvedený v české veřejnoprávní nebo komerční televizi 
 
V na konci závorky – film uvedený v České republice ve videodistribuci na VHS, DVD, Blu-ray 

nebo na internetu 
 
AP na konci závorky – alternativní program, pořad či představení uvedené v kinech v přímém 

přenosu nebo ze záznamu 
 
f. – film 
 
kr. f. – krátkometrážní film (do 30 minut) 
 
střm. f. – středometrážní film (31 až 60 minut) 
 
dl. f. – dlouhometrážní film (nad 61 minut) 
 
anim. f. – animovaný film 
 
kresl. f. – kreslený film 
 
loutk. f. – loutkový film 
 
dok. – dokumentární film 
 
TV – televize, televizní 
 
spol. – společně, spolupráce 
 
r. – režie 
 
sc. – scénář 
 
nám. – námět 
 
kam. – kamera 
 
prod. – produkce 
 
arch. – architekt, výprava 
 
výtv. – výtvarník 
 
dod. – dodatečný 
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Autoři textů a hesel 
 
 
Tomáš Bartošek [-tbk-] (narozen 1949) – filmový publicista, bývalý filmograf a katalogizátor 
Národního filmového archivu a šéfredaktor měsíčníku Filmový přehled. 
 
Miloš Fikejz [-fik-] (1959 – 2019) – knihovník a dokumentátor Národního filmového archivu, 
encyklopedista, fotograf. 
 
Jaroslav Lopour [–jl–] (narozen 1990) – filmový historik a publicista, filmograf a katalogizátor 
Národního filmového archivu. 
 
 
 
Milan Klepikov [-mk-] (narozen 1965) – filmový publicista, dramaturg kina Ponrepo 
Národního filmového archivu. 
 
Michael Málek [-mim-] (narozen 1951) – encyklopedista a publicista, bývalý dramaturg 
České televize. 
 
Jan Švábenický [-jš-] (narozen 1981) – filmový historik a publicista. 
 
Veronika Zýková [-vaza-] (narozena 1984) – filmová publicistka a editorka, bývalá redaktorka 
portálu Filmový přehled Národního filmového archivu, pracovnice PR Institutu 
dokumentárního filmu. 
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Obsah publikace Zahraniční filmy v české kinodistribuci 2017. Přílohy 
 
 
Festivaly a ceny za rok 2017 7 

Profily režisérů zahraničních filmů v české kinodistribuci 2017 33 

Filmová loučení 2017 zahraniční 163 
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Přehled mezinárodních festivalů a cen 2017 
 
 
Ceny americké Národní společnosti filmových kritiků (National Society of Film Critics – NSFC) 10 

Nominace na Zlaté Glóby, 74. výroční ceny Sdružení zahraničního tisku v Hollywoodu 10 

Zlaté Glóby, 74. výroční ceny Sdružení zahraničního tisku v Hollywoodu 11 

Festival íránských filmů, Praha, Brno 11 

12. festival krátkých filmů Praha 11 

Nominace na Oscary, Ceny americké Akademie filmového umění a věd (AMPAS; 89. ročník) 11 

Oscary, Ceny americké Akademie filmového umění a věd (AMPAS; 89. ročník) 14 

33. Sundance Film Festival, Park City, Utah, USA 14 

46. mezinárodní filmový festival Rotterdam 15 

67. mezinárodní filmový festival Berlín 15 

Ceny Britské akademie filmového a televizního umění (BAFTA) 15 

Césary, ceny Francouzské filmové akademie za rok 2016 16 

Independent Spirit Awards (ISA) – americké Ceny nezávislého ducha 16 

Orel 2017, polské filmové ceny 17 

Jeden svět 2017, 19. mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech 17 

Febiofest 2017, 24. mezinárodní festival filmových klubů Bratislava 17 

Výroční ceny Aasociace slovenských filmových klubů za rok 2016 18 

Hory a město 2017, 18. mezinárodní festival horského filmu a dobrodružství Bratislava 18 

Febiofest 2017, 24. Pražský mezinárodní filmový festival 18 

Cena Petera Mihálika za celoživotní přínos v oblasti slovenské filmové vědy 18 

Slnko v sieti 2017, slovenské národní filmové ceny udělené Slovenskou filmovou a televizní 
akademií (SFTA) za rok 2016 18 

AFO 2017 – Academia Film Olomouc,52. mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, 
Olomouc 19 

Anifilm, 8. mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 19 

63. Mezinárodní dny krátkého filmu Oberhausen 19 

70. mezinárodní filmový festival Cannes 19 

Ekotopfilm – Envirofilm 2017, 44./23. Mezinárodní festial filmů o trvale udržitelném rozvoji, 
Bratislava, Banská Bystrica 20 

Zlín Film Festival, 57. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež 20 

57. Krakovský filmový festival 21 

Annecy 2017, 40. mezinárodní festival animovaných filmů 21 

Art Film Fest, 25. mezinárodní filmový festival Košice 21 

Park Film Fest, Trenčianske Teplice 22 

38. mezinárodní filmový festival Moskva 22 

52. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 22 

Výroční ceny Asociace českých filmových klubů 2017 23 

70. mezinárodní filmový festival Locarno 23 
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34. mezinárodní horolezecký filmový festival Teplice nad Metují 23 

41. světový filmový festival Montreal 24 

Marienbad Film Festival, Mariánské Lázně 24 

74. mezinárodní filmový festilva Benátky 24 

12. mezinárodní filmový festival Cinematik, Piešťany 24 

42. festival polských hraných filmů Gdyně (FPHF) 24 

Igric 2017, výroční národní tvůrčí ceny Slovenského filmového svazu, Unie slovenských 
televizních tvůrců a Literárního fondu Slovenska za audiovizuální tvorbu roku 2016 25 

Ceny slovenské filmové kritiky 2017, udělené Klubem filmových novinářů Slovenského 
syndikátu novinářů za tvůrčí výkony v roce 2016 26 

Ostrava Kamera Oko, 9. mezinárodní kameramanský filmový festival 26 

65. mezinárodní filmový festival San Sebastián 26 

33. mezinárodní festival Agrofilm 2017, Nitra 26 

Tourfilm 2017, 50. mezinárodní festival filmů s cestovatelskou tematikou, Karlovy Vary 27 

Tour Region Film 2017, 22. národní festival turistických filmů v Karlových Varech 27 

Filmové babí léto, 25. přehlídka českých, slovenských a polských filmů 27 

Be2Can 2017, Praha 27 

Ekofilm 2017, 43. mezinárodní filmový festival o životním prostředí, Brno 27 

15. mezinárodní festival outdoorových filmů (MFOF) 27 

49. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, Ostrov nad Ohří 28 

Brněnská 16, 58. mezinárodní festival krátkých filmů, Brno 28 

25. mezinárodní festival horských filmů Poprad 28 

Jeden svět, 18. mezinárodní festival dokumentárních filmů, Slovensko 29 

Life Science Film Festival 2017, 7. mezinárodní festival dokumentárních filmů s tematikou věd 
o životě, Praha 29 

17. mezinárodní festival studentských filmů Písek 2017 29 

21. mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017 29 

30. mezinárodní filmový festival Tokio 30 

DOK Lipsko, 60. mezinárodní lipský festival dokumentárních a animovaných filmů 30 

27. filmový festival Chotěbuz, festival východoevropských filmů 30 

Mezipatra 2017, 18. queer filmový festival, Praha, Brno 30 

19. mezinárodní filmový festival Bratislava 2017 31 

66. mezinárodní filmový festival Mannheim a Heidelberg 31 

Camerimage 2017, 25. mezinárodní filmový festival kameramanského umění Bydhošť 31 

Filmová cena Evropského parlamentu LUX 2017 31 

20. festival francouzského filmu České republice 31 

PAF Olomouc 2017, Abracadabra, 16. přehlídka filmové animace a současného umění 31 

Evropské filmové ceny 2017, udílené Evropskou filmovou akademií (EFA) 32 
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Ceny americké Národní společnosti filmových kritiků (National Society of Film 
Critics – NSFC) 
7. 1. 2017; výběr 
Nejlepší film: Moonlight (Moonlight), r. Barry Jenkins, USA. – Nejlepší režie: Barry Jenkins ve 
filmu Moonlight. – Nejlepší herec: Casey Affleck ve filmu Místo u moře (Manchester by the 
Sea), r. Kenneth Lonergan, USA. – Nejlepší herečka: Isabelle Huppertová ve filmech Elle, r. 
Paul Verhoeven, Francie/Spolková republika Německo/Belgie, a Začít znovu (L’avenir), r. Mia 
Hansen-Løveová, Francie/Spolková republika Německo. – Nejlepší herec ve vedlejší roli: 
Mahershala Ali ve filmu Moonlight. – Nejlepší herečka ve vedlejší roli: Michelle Williamsová 
ve filmu Místo u moře. – Nejlepší scénář: Kenneth Lonergan ve filmu Místo u moře. – 
Nejlepší kamera: James Laxton ve filmu Moonlight. – Nejlepší nehraný film: O. J.: Made in 
America, r. Ezra Edelman, USA. – Nejlepší cizojazyčný film: Toni Erdmann, r. Maren Adeová, 
Spolková republika Německo/Rakousko. 
 
Nominace na Zlaté Glóby, 74. výroční ceny Sdružení zahraničního tisku v 
Hollywoodu 
12. 12. 2016; udílení 8. 1. 2017; uvedeny pouze filmové ceny 
Kategorie dramatu: Nejlepší film: Hacksaw Ridge – Zrození hrdiny (Hacksaw Ridge), r. Mel 
Gibson, USA/Austrálie. Hell or High Water (Za každou cenu – TV), r. David Mackenzie, USA. 
Lion (Lion), r. Garth Davis, USA. Místo u moře (Manchester by the Sea), r. Kenneth Lonergan, 
USAAustrálie. Moonlight (Moonlight), r. Barry Jenkins, USA. – Nejlepší herečka: Amy 
Adamsová ve filmu Příchozí (Arrival), r. Denis Villeneuve, USA/Kanada. Isabelle Huppertová 
ve filmu Elle, r. Paul Verhoeven, Francie/Spolková republika Německo/Belgie. Jessica 
Chastainová ve filmu Miss Sloane (Slečna Sloaneová), r. John Madden, Francie/USA. Ruth 
Neggaová ve filmu Loving, r. Jeff Nichols, Velká Británie/USA. Natalie Portmanová ve filmu 
Jackie (Jackie), r. Pablo Larraín, Chile/Francie/USA. – Nejlepší herec: Casey Affleck ve filmu 
Místo u moře. Joel Edgerton ve filmu Loving. Andrew Garfield ve filmu Hacksaw Ridge – 
Zrození hrdiny. Viggo Mortensen ve filmu Tohle je náš svět (Captain Fantastic), r. Matt Ross, 
USA. Denzel Washington ve filmu Fences (Ploty – TV), r. Denzel Washington, USA. – 
Kategorie muzikálu/komedie: Nejlepší film: Božská Florence (Florence Foster Jenkins), r. 
Stephen Frears, Velká Británie/Francie. Deadpool (Deadpool), r. Tim Miller, USA. La La Land 
(La La Land), r. Damien Chazelle, USA. Sing Street, r. John Carney, Irsko/Velká Británie/USA. 
20th Century Women (Ženy 20. století), r. Mike Mills, USA. – Nejlepší herečka: Annette 
Beningová ve filmu Ženy 20. století. Lilly Collinsová ve filmu Rules Don’t Apply (Tady 
pravidla neplatí), r. Warren Beatty, USA. Hailee Steinfeldová ve filmu The Edge of Seventeen 
(Hořkých sedmnáct), r. Kelly Fremonová, USA. Emma Stoneová ve filmu La La Land. Meryl 
Streepová ve filmu Božská Florence. – Nejlepší herec: Colin Farrell ve filmu Humr (The 
Lobster), r. Yorgos Lanthimos, Irsko/Velká Británie/Řecko/Francie/Nizozemsko. Ryan Gosling 
ve filmu La La Land. Hugh Grant ve filmu Božská Florence. Jonah Hill ve filmu Týpci a zbraně 
(War Dogs), r. Todd Phillips, USA. Ryan Reynolds ve filmu Deadpool. – Nejlepší herečka ve 
vedlejší roli: Viola Davisová ve filmu Ploty. Naomie Harrisová ve filmu Moonlight. Nicole 
Kidmanová ve filmu Lion. Octavia Spencerová ve filmu Hidden Figures (Skrytá čísla – V), r. 
Theodore Melfi, USA. Michelle Williamsová ve filmu La La Land. – Nejlepší herec ve vedlejší 
roli: Mareshala Ali ve filmu Moonlight. Jeff Bridges ve filmu Za každou cenu. Simon Helberg 
ve filmu Božská Florence. Dev Patel ve filmu Lion. Aaron Taylor-Johnson ve filmu Noční 
zvířata (Nocturnal Animals), r. Tom Ford, USA. – Nejlepší režie: Damien Chazelle ve filmu La 
La Land. Tom Ford ve filmu Noční zvířata. Mel Gibson ve filmu Hacksaw Ridge – Zrození 
hrdiny. Barry Jenkins ve filmu Moonlight. Kenneth Lonergan ve filmu Místo u moře. – 
Nejlepší scénář: Tom Ford ve filmu Noční zvířata. Damien Chazelle ve filmu La La Land. 
Barry Jenkins ve filmu Moonlight. Kenneth Lonergan ve filmu Místo u moře. Taylor 
Sheridan ve filmu Za každou cenu. – Nejlepší hudba: Nicholas Britell ve filmu Moonlight. 
Justin Hurwitz ve filmu La La Land. Jóhann Jóhannsson ve filmu Příchozí. Dustin O’Halloran, 
Volker Bertelmann ve filmu Lion. Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch ve 
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filmu Skrytá čísla. – Nejlepší původní píseň: Can’t Stop the Feeling (Justin Timberlake, Max 
Martin, Shellback) ve filmu Trollové (Trolls), r. Mike Mitchell, USA. City of Stars (Justin 
Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul) ve filmu La La Land. Faith (Ryan Tedder, Stevie Wonder, 
Francis Farewell Starlite) ve filmu Zpívej (Sing), r. Garth Jennings, USA. Gold (Danger Mouse, 
Stephen Gaghan, Daniel Pemberton, Iggy Pop) ve filmu Zlato (Gold), r. Stephen Gaghan, USA. 
How Far I’ll Go (Lin-Manuel Miranda) ve filmu Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 
(Moana), r. Ron Clements, John Musker, USA. – Nejlepší cizojazyčný film: Divines (Božské), r. 
Houda Benyaminaová, Francie/Katar. Elle r. Paul Verhoeven, Francie/Spolková republika 
Německo/Belgie. Klient (Forushande), r. Asghar Farhádí, Írán/Francie. Neruda, r. Pablo 
Larraín, Chile/Argentina/Francie/Španělsko/USA. Toni Erdmann (Toni Erdmann), r. Maren 
Adeová, Spolková republika Německo/Francie. – Nejlepší animovaný film: Kubo a kouzelný 
meč (Kubo and the Two Strings), r. Travis Knight, USA. Ma vie de courgette (Můj život 
Cuketky), r. Claude Barras, Švýcarsko/Francie. Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa. 
Zpívej. Zootropolis: Město zvířat (Zootopia), r. Byron Howard, Rich Moore, USA. 
 
Zlaté Glóby, 74. výroční ceny Sdružení zahraničního tisku v Hollywoodu 
8. 1. 2017; uvedeny pouze filmové ceny 
Kategorie dramatu: Nejlepší film: Moonlight (Moonlight), r. Barry Jenkins, USA. – Nejlepší 
herečka: Isabelle Huppertová ve filmu Elle, r. Paul Verhoeven, Francie/Spolková republika 
Německo/Belgie. – Nejlepší herec: Casey Affleck ve filmu Místo u moře (Manchester by the 
Sea), r. Kenneth Lonergan, USA. – Kategorie muzikálu/komedie: Nejlepší film: La La Land (La 
La Land), r. Damien Chazelle, USA. – Nejlepší herečka: Emma Stoneová ve filmu La La Land. – 
Nejlepší herec: Ryan Gosling ve filmu La La Land. – Nejlepší herečka ve vedlejší roli: Viola 
Davisová ve filmu Fences (Ploty – V), r. Denzel Washington, USA. – Nejlepší herec ve vedlejší 
roli: Aaron Taylor-Johnson ve filmu Noční zvířata (Nocturnal Animals), r. Tom Ford, USA. – 
Nejlepší režie: Damien Chazelle ve filmu La La Land. – Nejlepší scénář: Damien Chazelle ve 
filmu La La Land. – Nejlepší hudba: Justin Hurwitz ve filmu La La Land. – Nejlepší původní 
píseň: City of Stars (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul) ve filmu La La Land. – Nejlepší 
cizojazyčný film: Elle, r. Paul Verhoeven, Francie/Spolková republika Německo/Belgie. – 
Nejlepší animovaný film: Zootropolis: Město zvířat (Zootopia), r. Byron Howard, Rich Moore, 
USA. – Cena Cecila B. DeMillea: Meryl Streepová. – REKAPITULACE (dvě ceny a více): La La 
Land – 7 cen; Elle – 2 ceny; Místo u moře, Moonlight, Noční zvířata, Ploty, Zootropolis: 
Město zvířat – 1 cena. 
 
Festival íránských filmů, Praha, Brno 
6. ročník; 10. – 18. 1. 2017 
Cena poroty pro nejlepší film: Valderama, r. Abbas Amini. – Cena diváků: Klient 
(Forushande), r. Asghar Farhádí, Írán/Francie. 
 
12. festival krátkých filmů Praha 
18. – 22. 1. 2017 
Hlavní cena: Prenjak/Listen (V roce opice), r. Wregas Bhanuteja, Indonésie. – Zvláštní uznání 
poroty: Chasse Royale, r. Lise Akokaová, Romaine Guereteová, Francie; Dadyaa, r. Pooja 
Gurungová, Bibhusan Basnet, Nepál. – Cena diváků: Na červeno (Na červenou), r. Toma 
Waszarow, Bulharsko. 
 
Nominace na Oscary, Ceny americké Akademie filmového umění a věd (AMPAS; 89. 
ročník) 
Los Angeles, 24. 1. 2017; vyhlášení Los Angeles 26. 2. 2017 
Nejlepší film: Fences (Ploty – V), prod. Scott Rudin, Denzell Washington, Todd Black, (r. 
Denzel Washington), USA. Hacksaw Ridge – Zrození hrdiny (Hacksaw Ridge), Bill Mechanic, 
David Permut, (r. Mel Gibson), USA/Austrálie. Hell or High Water (Za každou cenu – TV), 
prod. Carla Hackenová, Julie Yornová, (r. David Mackenzie, USA. La La Land (La La Land), 
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prod. Fred Berger, Jordan Horowitz, Marc Platt, (r. Damien Chazelle), USA. Lion (Lion), prod. 
Emile Sherman, Iain Canning, (r. Garth Davis), USA. Místo u moře (Manchester by the Sea), 
prod. Matt Damon, Kimberly Stewardová, Chris Moore, Lauren Becková, Kevin J. Walsh, (r. 
Kenneth Lonergan), USA. Moonlight (Moonlight), prod. Adele Romanská, Dede Gardnerová, 
Jeremy Kleiner, (r. Barry Jenkins), USA. Příchozí (Arrival), prod. Shawn Levy, Dan Levine, 
Aaron Ryder, David Linde, (r. Denis Villeneuve), USA/Kanada. Hidden Figures (Skrytá čísla – 
V), prod. Donna Gigliottiová, Peter Chernin, (r. Theodore Melfi), USA. – Nejlepší režie: Mel 
Gibson ve filmu Hacksaw Ridge – Zrození hrdiny. Damien Chazelle ve filmu La La Land. 
Barry Jenkins ve filmu Moonlight. Kenneth Lonergan ve filmu Místo u moře. Dennis 
Villeneuve ve filmu Příchozí. – Nejlepší herec: Casey Affleck ve filmu Místo u moře. Andrew 
Garfield ve filmu Hacksaw Ridge – Zrození hrdiny. Ryan Gosling ve filmu La La Land. Viggo 
Mortensen ve filmu Tohle je náš svět (Captain Fantastic), r. Matt Ross, USA. Denzel 
Washington ve filmu Ploty. – Nejlepší herečka: Isabelle Huppertová ve filmu Elle, r. Paul 
Verhoeven, Francie/Spolková republika Německo/Belgie. Ruth Neggaová ve filmu Loving, r. 
Jeff Nichols, Velká Británie/USA. Natalie Portmanová ve filmu Jackie (Jackie), r. Pablo 
Larraín, USA/Chile/Francie. Emma Stoneová ve filmu La La Land. Meryl Streepová ve filmu 
Božská Florence (Florence Foster Jenkins), r. Stephen Frears, Velká Británie/Francie. – 
Nejlepší herec ve vedlejší roli: Mahershala Ali ve filmu Moonlight. Jeff Bridges ve filmu Za 
každou cenu. Lucas Hedges ve filmu Místo u moře. Dev Patel ve filmu Lion. Michael 
Shannon ve filmu Noční zvířata (Nocturnal Animals), r. Tom Ford, USA. – Nejlepší herečka ve 
vedlejší roli: Viola Davisová ve filmu Ploty. Naomie Harrisová ve filmu Moonlight. Nicole 
Kidmanová ve filmu Lion. Octavia Spencerová ve filmu Skrytá čísla. Michelle Williamsová ve 
filmu Místo u moře. – Nejlepší původní scénář: Damien Chazelle ve filmu La La Land. Yorgos 
Lanthimos, Efthimis Filippou ve filmu Humr (The Lobster), r. Yorgos Lanthimos, Irsko/Velká 
Británie/Řecko/Francie/Nizozemsko. Kenneth Lonergan ve filmu Místo u moře. Mike Mills 
ve filmu 20th Century Women (Ženy 20. století), r. Mike Mills, USA. Taylor Sheridan ve filmu 
Za každou cenu. – Nejlepší scénář podle látky dříve produkované či uveřejněné: Luke Davies 
ve filmu Lion. Eric Heisserer ve filmu Příchozí. Barry Jenkins, Tarell Alvin McCraney ve filmu 
Moonlight. Allison Schroederová ve filmu Skrytá čísla. August Wilson ve filmu Ploty. – 
Nejlepší kamera: Greig Fraser ve filmu Lion. James Laxton ve filmu Moonlight. Rodrigo 
Prieto ve filmu Mlčení (Silence), r. Martin Scorsese, USA/Tchaj-wan/Mexiko/Velká 
Británie/Itálie/Japonsko. Linus Sandgren ve filmu La La Land. Bradford Young ve filmu 
Příchozí. – Nejlepší výprava: Stuart Craig, Anna Pinnocková ve filmu Fantastická zvířata a 
kde je najít (Fantastic Beasts and Where to Find Them), r. David Yates, Velká Británie/USA. 
Guy Hendrix Dyas, Gene Serdena ve filmu Pasažéři (Passengers), r. Morten Tyldum, USA. 
Jess Gonchor, Nancy Haighová ve filmu Ave, Caesar! (Hail, Caesar!), r. Joel Coen, Ethan 
Coen, Velká Británie/USA. David Wasco, Sandy Reynolds-Wascoová ve filmu La La Land. 
Patrice Vermette, Paul Hotte ve filmu Příchozí. – Nejlepší kostýmy: Colleen Atwoodová ve 
filmu Fantastická zvířata a kde je najít. Consolata Boyleová ve filmu Božská Florence. 
Madeline Fontaineová ve filmu Jackie. Joanna Johnstonová ve filmu Spojenci (Allied), r. 
Robert Zemeckis, Velká Británie/USA. Mary Zophresová ve filmu La La Land. – Nejlepší střih: 
Tom Cross ve filmu La La Land. John Gilbert ve filmu Hacksaw Ridge – Zrození hrdiny. Jake 
Roberts ve filmu Za každou cenu. Nat Sanders, Joi McMillonová ve filmu Moonlight. Joe 
Walker ve filmu Příchozí. – Nejlepší zvuk: Bernard Gariépy Strobl, Claude La Haye ve filmu 
Příchozí. Andy Nelson, Ai-Ling Lee, Steve A. Morrow ve filmu La La Land. Kevin O’Connell, 
Andy Wright, Robert Mackenzie, Peter Grace ve filmu Hacksaw Ridge – Zrození hrdiny. 
David Parker, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson ve filmu Rogue One: Star Wars Story 
(Rogue One: A Star Wars Story), r. Gareth Edwards, USA. Greg P. Russell, Gary Summers, 
Jeffrey J. Haboush ve filmu 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází (13 Hours: The Secret Soldiers 
of Benghazi), r. Michael Bay, USA. – Nejlepší střih zvukových efektů: Sylvain Bellemare ve 
filmu Příchozí. Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morganová ve filmu La La Land. Robert 
Mackenzie, Andy Wright ve filmu Hacksaw Ridge – Zrození hrdiny. Alan Robert Murray, 
Bub Asman ve filmu Sully: Zázrak na řece Hudson (Sully), r. Clint Eastwood, USA. Wylie 
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Stateman, Renée Tondelliová ve filmu Deepwater Horizon: Moře v plamenech (Deepwater 
Horizon), Peter Berg, USA. – Nejlepší vizuální efekty: Stephane Ceretti, Richard Bluff, 
Vincent Cirelli, Paul Courbould ve filmu Doctor Strange (Doctor Strange), r. Scott Derrickson, 
USA. Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean, Brad Schiff ve filmu Kubo a kouzelný meč 
(Kubo and the Two Strings), r. Travis Knight, USA. Craig Hammack, Jason Snell, Jason 
Billington, Burt Dalton ve filmu Deepwater Horizon: Moře v plamenech. John Knoll, Mohen 
Leo, Hal Hickel, Neil Corbould ve filmu Rogue One: Star Wars Story. Robert Legato, Adam 
Valdez, Andrew R. Jones, Dan Lemmon ve filmu Kniha džunglí (The Jungle Book), r. Jon 
Favreau, USA. – Nejlepší masky a účesy: Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, 
Christopher Nelson ve filmu Sebevražedný oddíl (Suicide Squad), r. David Ayer, USA. Joel 
Harlow, Richard Alonzo ve filmu Star Trek: Do neznáma (Star Trek Beyond), r. Justin Lin. Eva 
Von Bahrová, Love Larson ve filmu Muž jménem Ove (En man som hetter Ove), r. Hannes 
Holm, Švédsko. – Nejlepší původní hudba: Nicholas Britell ve filmu Moonlight. Justin 
Hurwitz ve filmu La La Land. Mica Levi ve filmu Jackie. Thomas Newman ve filmu Pasažéři. 
Dustin O’Halloran, Hauschka ve filmu Lion. – Nejlepší původní píseň: Audition /The Fools 
Who Dream/ (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul) z filmu La La Land. Can’t Stop the 
Feeling (Justin Timberlake, Max Martin, Shallback) z filmu Trollové (Trolls), r. Mike Mitchell, 
USA. City of Stars (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul) ve filmu La La Land. The Empty 
Chair (J. Ralph, Sting) z filmu Jim: The James Foley Story (Jim: Příběh Jamese Foleyho), r. 
Brian Oakes, USA. How Far I’ll Go (Lin-Manuel Miranda) ve filmu Odvážná Vaiana: Legenda 
o konci světa (Moana), r. Ron Clements, John Musker, USA. – Nejlepší dlouhý animovaný 
film: Červená želva (La tortue rouge), r. Michael Dudok de Wit, prod. Toshio Suzuki, 
Francie/Belgie/Japonsko. Kubo a kouzelný meč (Kubo and the Two Strings), r. Travis Knight, 
prod. Arianne Sutnerová, USA. Ma vie de courgette (Můj život Cuketky), r. Claude Barras, 
prod. Max Karli, Švýcarsko/Francie. Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa, r. John Musker, 
Ron Clements, prod. Osnat Shurerová, USA. Zootropolis: Město zvířat (Zootopia), r. Byron 
Howard, Rich Moore, prod. Clark Spencer. – Nejlepší krátký animovaný film: Blind 
Vaysha/Vaysha l’aveugle (Slepá Vaysha), r. Theodore Ushev, Kanada. Borrowed Time 
(Vypůjčený čas), r. Andrew Coats, Lou Hamou Lhadj, USA. Pear Cider and Cigarettes 
(Hruškový mošt a cigarety), r. Robert Valley, prod. Cara Spellerová, Kanada/Velká Británie. 
Pearl (Perla), r. Patrick Osborne, USA. Ptáčátko (Piper), r. Alan Barillaro, prod. Marc 
Sondheimer, USA. – Nejlepší dlouhý dokument: Fuocoammare: Požár na moři 
(Fuocoammare), r. Gianfranco Rosi, prod. Donatella Palermoová, Itálie/Francie. I Am Not 
Your Negro (Nejsem tvůj negr), r. Raoul Peck, prod. Rémi Grellety, Hébert Peck, 
USA/Francie/Belgie/Tádžikistán. Life, Animated (Animovaný život), r. Roger Ross Williams, 
prod. Julie Goldmanová, USA/Francie. O. J.: Made in America, r. Ezra Edelman, prod. 
Caroline Waterlowová, USA. 13th (Třináctý dodatek), r. Ava DuVernayová, prod. Spencer 
Averick, Ava DuVernayová, Howard Barish, USA. – Nejlepší krátký dokument: Extremis, Dan 
Krauss, USA. 4. 1 Miles, Daphne Matziarakiová, Řecko. Joe’s Violin (Joeovy housle), Kahane 
Coopermanová, Raphaela Neihausenová, USA. Watani: My Homeland (Watani: Má vlast), 
Marcel Mettelsiefen, Harmeen Obaid-Chinoyová, Velká Británie/Sýrie/Spolková republika 
Německo. The White Helmets (Bílé přilby), Orlando von Einsiedel, Joanna Natasegaraová, 
Velká Británie. – Nejlepší krátký hraný film: Ennemis intérieurs (Vnitřní nepřítel), Sélim 
Azzazi, Francie. La femme et le TGV (Žena a TGV), Timo von Gunten, Giacun Caduff, 
Švýcarsko. Silent Nights (Tiché noci), Aske Bang, Kim Magnusson, Dánsko. Mindenki (Školní 
sbor), Kristóf Deák, Anna Udvardyová, Maďarsko. Timecode, Juanjo Giménez Peña, 
Španělsko. – Nejlepší cizojazyčný film: Klient (Forushande), r. Asghar Farhádí, Írán/Francie. 
Muž jménem Ove (En man som heter Ove), r. Hannes Holm, Švédsko. Tanna, r. Martin 
Butler, Bentley Dean, Austrálie. Toni Erdmann (Toni Erdmann), r. Maren Adeová, Spolková 
republika Německo. Under sandet (Pod pískem), r. Martin Zandvliet, Dánsko/Spolková 
republika Německo. – REKAPITULACE (dvě ceny a více): La La Land – 14 nominací. Moonlight, 
Příchozí – 8 nominací. Hacksaw Ridge – Zrození hrdiny, Lion, Místo u moře – 6 nominací. 
Hell or High Water, Ploty – 4 nominace. Jackie, Skrytá čísla – 3 nominace. Božská Florence, 
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Deepwater Horizon: Moře v plamenech, Fantastická zvířata a kde je najít, Kubo a kouzelný 
meč, Muž jménem Ove, Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa, Pasažéři, Rogue One: Star 
Wars Story – 2 nominace. 
 
Oscary, Ceny americké Akademie filmového umění a věd (AMPAS; 89. ročník) 
26. 2. 2017 
Nejlepší film: Moonlight (Moonlight), prod. Adele Romanská, Dede Gardnerová, Jeremy 
Kleiner, (r. Barry Jenkins), USA. – Nejlepší režie: Damien Chazelle ve filmu La La Land (La La 
Land), USA. – Nejlepší herec: Casey Affleck ve filmu Místo u moře (Manchester by the Sea), 
r. Kenneth Lonergan, USA. – Nejlepší herečka: Emma Stoneová ve filmu La La Land. – 
Nejlepší herec ve vedlejší roli: Mahershala Ali ve filmu Moonlight. – Nejlepší herečka ve 
vedlejší roli: Viola Davisová ve filmu Fences (Ploty – V), r. Denzel Washington, USA. – 
Nejlepší původní scénář: Kenneth Lonergan ve filmu Místo u moře. – Nejlepší scénář podle 
látky dříve produkované či uveřejněné: Barry Jenkins, námět Tarell Alvin McCraney ve filmu 
Moonlight. – Nejlepší kamera: Linus Sandgren ve filmu La La Land. – Nejlepší výprava: David 
Wasco, Sandy Reynolds-Wascoová ve filmu La La Land. – Nejlepší kostýmy: Colleen 
Atwoodová ve filmu Fantastická zvířata a kde je najít (Fantastic Beasts and Where to Find 
Them), r. David Yates, Velká Británie/USA. – Nejlepší střih: John Gilbert ve filmu Hacksaw 
Ridge – Zrození hrdiny (Hacksaw Ridge), r. Mel Gibson, USA/Austrálie. – Nejlepší zvuk: Kevin 
O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie, Peter Grace ve filmu Hacksaw Ridge – Zrození 
hrdiny. – Nejlepší střih zvukových efektů: Sylvain Bellemare ve filmu Příchozí (Arrival), r. 
Denis Villeneuve, USA/Kanada. – Nejlepší vizuální efekty: Robert Legato, Adam Valdez, 
Andrew R. Jones, Dan Lemmon ve filmu Kniha džunglí (The Jungle Book), r. Jon Favreau, 
USA. – Nejlepší masky a účesy: Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Nelson 
ve filmu Sebevražedný oddíl (Suicide Squad), r. David Ayer, USA. – Nejlepší původní hudba: 
Justin Hurwitz ve filmu La La Land. – Nejlepší původní píseň: City of Stars (Justin Hurwitz, 
text Benj Pasek, Justin Paul) ve filmu La La Land. – Nejlepší dlouhý animovaný film: 
Zootropolis: Město zvířat (Zootopia), r. Byron Howard, Rich Moore, prod. Clark Spencer. – 
Nejlepší krátký animovaný film: Ptáčátko (Piper), r. Alan Barillaro, prod. Marc Sondheimer, 
USA. – Nejlepší dlouhý dokument: O. J.: Made in America, r. Ezra Edelman, prod. Caroline 
Waterlowová, USA. – Nejlepší krátký dokument: The White Helmets (Bílé přilby), Orlando 
von Einsiedel, Joanna Natasegaraová, Velká Británie. – Nejlepší krátký hraný film: Mindenki 
(Školní sbor), Kristóf Deák, Anna Udvardyová, Maďarsko. – Nejlepší cizojazyčný film: Klient 
(Forushande), r. Asghar Farhádí, Írán/Francie. – Čestný Oscar: Anne V. Coatesová, Jackie 
Chan, Lynn Stalmaster, Frederick Wiseman. – Humanitární cena Jeana Hersholta: neudělena. 
– REKAPITULACE (jen dlouhé hrané a animované): La La Land – 6 cen. Moonlight – 3 ceny. 
Hacksaw Ridge – Zrození hrdiny, Místo u moře – 2 ceny. Fantastická zvířata a kde je najít, 
Kniha džunglí, Ploty, Příchozí, Sebevražedný oddíl, Zootropolis: Město zvířat – 1 cena. 
 
33. Sundance Film Festival, Park City, Utah, USA 
19. – 29. 1. 2017; výběr 
Velká cena poroty: (USA) I Don’t Feel at Home in This World Anymore (Už se v tomhle světě 
necítím jako doma), r. Macon Blair; (dok. USA) Dina, r. Dan Sickles, Antonio Santini; 
(zahraniční) The Nile Hilton Incident (Případ Nile Hilton), r. Tarik Saleh, Švédsko/Spolková 
republika Německo/Dánsko; (zahraniční dok.) Last Men in Aleppo (Poslední lidé v Aleppu), r. 
Feras Fayyad, Dánsko/Sýrie. – Cena diváků: (USA) Crown Heights, r. Matt Ruskin; (zahraniční) 
Sueño en otro idioma (Sen v jiném jazyku), r. Ernesto Contreras, sc. Carlos Contreras, 
Mexiko/Nizozemsko. – Cena za režii: (USA) Eliza Hittmanová ve filmu Beach Rats (Plážové 
krysy); (zahraniční) Francis Lee ve filmu God’s Own Country (Na konci světa), Velká Británie; 
(dok. USA) Peter Nicks ve filmu The Force (Policejní sbor); (zahraniční dok.) Pascale 
Lamcheová ve filmu Winnie, Francie. – Zvláštní cena poroty za scénář: (zahraniční) Kirsten 
Tanová ve filmu Pop Aye, r. Kirsten Tanová, Singapur/Thajsko. – Zvláštní cena poroty za 
filmovou vizi: (zahraniční) Free and Easy (V pohodě), r. Jun Geng. – Cena Alfreda P. Sloana: 
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Marjorie Prime, r. Michael Almereyda. – Cena Walda Salta za scénář: Matt Spicer, David 
Branson Smith ve filmu Ingrid Goes West (Ingrid jede na západ), r. Matt Spicer, USA. 
 
46. mezinárodní filmový festival Rotterdam 
25. – 5. 2. 2017; výběr 
Cena Hivos Tygr: Sexy Durga, r. Sanal Kumar Sasidharan, Indie. – Zvláštní cena poroty: Rey 
(Král), r. Niles Atallah, Chile. – Cena Big Screen: Pop Aye, r. Kirsten Tanová, Singapur/Thajsko. 
– Cena diváků: Moonlight (Moonlight), r. Barry Jenkins, USA; La Flor (Parte 1), r. Mariano 
Llinás, Argentina. – Cena FIPRESCI: Pela janela (Oknem), r. Caroline Leoneová, 
Brazílie/Argentina. 
 
67. mezinárodní filmový festival Berlín 
9. – 19. 2. 2017; výběr 
Zlatý medvěd: Testről és lélekről (O těle a duši), r. Ildikó Enyediová, Maďarsko. – Velká cena 
poroty Stříbrný medvěd: Felicité, r. Alain Gomis, Francie/Senegal/Belgie/Spolková republika 
Německo/Libanon. – Stříbrný medvěd za režii: Aki Kaurismäki ve filmu Toivon tuolla puolen 
(Druhá strana naděje), Finsko/Spolková republika Německo. – Stříbrný medvěd pro nejlepší 
herečku: Kim Minhee ve filmu Bamui haebyun-eoseo honja (Sama v noci na pláži), r. Hong 
Sangsoo, Jižní Korea. – Stříbrný medvěd pro nejlepšího herce: Georg Friedrich ve filmu Helle 
Nächte (Jasné noci), r. Thomas Arslan, Spolková republika Německo/Norsko. – Stříbrný 
medvěd za výjimečné umělecké ztvárnění: střihačka Dana Bunescuová ve filmu Ana, mon 
amour (Ana, má láska), r. Calin Peter Netzer, Rumunsko/Spolková republika 
Německo/Francie. – Stříbrný medvěd za scénář: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza ve filmu Una 
mujer fantástica (Fantastická žena), r. Sebastián Lelio, Chile/Spolková republika 
Německo/USA/Španělsko. – Stříbrný medvěd, Cena Alfreda Bauera za hraný film, otevírající 
nové perspektivy: Pokot (Přes kosti mrtvých), r. Agnieszka Hollandová, Polsko/Spolková 
republika Německo/Česká republika/Švédsko/Slovensko. – Zlatý medvěd za krátký film: 
Cidade pequena (Městečko), r. Diogo Costa Amarante, Portugalsko. Cena poroty Stříbrný 
medvěd za krátký film: Ensueño en la pradera (Snění v prérii), r. Esteban Arrangoiz Julien, 
Mexiko. – Křišťálový medvěd v sekci Generace Kplus: Pátá loď (Piata loď), r. Iveta Grófová, 
Slovensko/Česká republika. – Zlatý medvěd za celoživotní dílo: Milena Canoneroová. – Cena 
FIPRESCI: (hlavní soutěž) O těle a duši; (Panorama) Pendular, r. Júlia Muratová, 
Brazílie/Argentina/Francie; (Fórum) Shu’our akbar min el hob (Cit větší než láska), r. Mary 
Jirmanus Sabaová, Libanon. – Cena ekumenické poroty: (hlavní soutěž) O těle a duši; 
(Panorama) Thahqiq fel djenna (Vyšetřování v ráji), r. Merzak Allouache, Francie/Alžírsko; 
(Fórum) Maman Colonelle, r. Dieudo Hamadi, Kongo/Francie. 
 
Ceny Britské akademie filmového a televizního umění (BAFTA) 
12. 2. 2017 
Nejlepší film: La La Land (La La Land), prod. Fred Berger, Jordan Horowitz, Marc Platt, (r. 
Damien Chazelle), USA. – Nejlepší britský film, Cena Alexandra Kordy: Já, Daniel Blake (I, 
Daniel Blake), Ken Loach, Rebecca O’Brianová, Paul Laverty. – Nejlepší cizojazyčný film: 
Saulův syn (Saul fia), r. László Nemes, prod. Gábor Sipos, Maďarsko. – Nejlepší britský debut: 
Under the Shadow (Zahaleni stínem), sc., r. Babak Anvari, prod. Emily Leoová, Oliver Roskill, 
Lucan Toh. – Nejlepší režie, Cena Davida Leana: Damien Chazelle ve filmu La La Land. – 
Nejlepší herečka: Emma Stoneová ve filmu La La Land. – Nejlepší herec: Casey Affleck ve 
filmu Místo u moře (Manchester by the Sea), r. Kenneth Lonergan, USA. – Nejlepší herečka 
ve vedlejší roli: Viola Davisová ve filmu Fences (Ploty – V), r. Denzel Washington, USA. – 
Nejlepší herec ve vedlejší roli: Dev Patel ve filmu Lion (Lion), r. Garth Davis, USA. – Nejlepší 
původní scénář: Kenneth Lonergan ve filmu Místo u moře. – Nejlepší scénář–adaptace: Luke 
Davies ve filmu Lion. – Nejlepší hudba, Cena Anthonyho Asquithe: Justin Hurwitz ve filmu La 
La Land. – Nejlepší kamera: Linus Sandgren ve filmu La La Land. – Nejlepší výprava: Stuart 
Craig, Anna Pinnocková ve filmu Fantastická zvířata a kde je najít (Fantastic Beasts and 
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Where to Find Them), r. David Yates, Velká Británie, USA. – Nejlepší kostýmy: Madeline 
Fontaineová ve filmu Jackie (Jackie), r. Pablo Larraín, USA/Chile/Francie. – Nejlepší střih: 
John Gilbert ve filmu Hacksaw Ridge – Zrození hrdiny (Hacksaw Ridge), r. Mel Gibson, 
USA/Austrálie. – Nejlepší zvuk: Claude La Haye, Bernard Gariépy, Sylvain Bellemare ve filmu 
Příchozí (Arrival), r. Denis Villeneuve, USA/Kanada. – Nejlepší masky/účesy: J. Roy Helland, 
Daniel Phillips ve filmu Božská Florence (Florence Foster Jenkinsová), r. Stephen Frears, 
Velká Británie. – Nejlepší zvláštní vizuální efekty: Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. 
Jones, Adam Valdez ve filmu Kniha džunglí (The Jungle Book), r. Jon Favreau, Velká 
Británie/USA. – Nejlepší dokument: 13th (Třináctý dodatek), r. Ava DuVernayová, USA. – 
Nejlepší britský krátký film: Home (Domov), prod. Shpat Deda, Afolabi Kuti, Daniel Mulloy, 
Scott O’Donnell. – Nejlepší dlouhý anim. film: Kubo a kouzelný meč (Kubo and the Two 
Strings), r. Travis Knight, USA. – Nejlepší britský krátký anim. film: A Love Story (Milostný 
příběh), Khaled Gad, Anushka Kishani Naanayakkaraová, Elena Ruscombe-Kingová. – Čestné 
členství v Akademii: Mel Brooks. – Cena za výjimečný britský přínos kinematografii: Curzon. 
– Cena pro vycházející hvězdu: Tom Holland. – REKAPITULACE (dvě ceny a více): La La Land – 
4 ceny; Lion, Místo u moře – 2 ceny. 
 
Césary, ceny Francouzské filmové akademie za rok 2016 
42. ročník; Paříž, 24. 2. 2017 
Nejlepší film: Elle, prod. Saïd Ben Saïd, Michel Merkt, r. Paul Verhoeven, Francie/Spolková 
republika Německo/Belgie. – Nejlepší režie: Xavier Dolan ve filmu Je to jen konec světa 
(Juste la fin du monde), Kanada/Francie. – Nejlepší herec: Gaspard Ulliel ve filmu Je to jen 
konec světa. – Nejlepší herečka: Isabelle Huppertová ve filmu Elle. – Nejlepší herec ve 
vedlejší roli: James Thierrée ve filmu Monsieur Chocolat (Chocolat), r. Emmanuelle 
Bercotová, Francie. – Nejlepší herečka ve vedlejší roli: Deborah Lukumuenaová ve filmu 
Divines (Božské), r. Houda Benyaminaová, Francie/Katar. – Nejlepší mužská herecká naděje: 
Niels Schneider ve filmu Diamant noir (Černý diamant), r. Arthur Harari, Francie. – Nejlepší 
ženská herecká naděje: Oulaya Amamraová ve filmu Božské. – Nejlepší zahraniční film: Já, 
Daniel Blake (I, Daniel Blake), r. Ken Loach, Velká Británie/Francie/Belgie. – Nejlepší první 
film: Božské, r. Houda Benyaminaová, prod. Marc Benoit Créancier. – Nejlepší původní 
scénář: Sólveig Anspachová, Jean-Luc Gaget ve filmu L’effet aquatique (Vodní efekt), r. 
Sólveig Anspachová, Francie/Island. – Nejlepší scénář–adaptace: Céline Sciammaová ve 
filmu Ma vie de Courgette (Můj život Cuketky), r. Claude Barras, Švýcarsko/Francie. – 
Nejlepší kamera: Pascal Marti ve filmu Frantz, r. François Ozon, Franice/Spolková republika 
Německo. – Nejlepší původní hudba: Ibrahim Malalouf ve filmu Dans les forêts de Sibérie (V 
lesích Sibiře), r. Safy Nebbou, Francie. – Nejlepší výprava: Jérémie D. Lignol ve filmu 
Monsieur Chocolat. – Nejlepší kostýmy: Anaïs Romandová ve filmu Tanečnice (La danseuse), 
r. Stéphanie Di Giustoová, Francie/Belgie/Česká republika. – Nejlepší střih: Xavier Dolan ve 
filmu Je to jen konec světa. – Nejlepší zvuk: Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty, Jean-
Paul Hurier ve filmu Odysea (L’odyssée), r. Jérôme Salle, Francie/Belgie. – Nejlepší 
dokument: Merci patron! (Díky, šéfe), r. François Ruffin, prod. Édouard Mauriat, Anne-Cécile 
Berthomeauová, Johanna Silvaová, Francie. – Nejlepší animovaný film: (dlouhý) Můj život 
Cuketky, r. Claude Barras, prod. Ammelle Glorennecová, Eric Jaquot, Marc Bonny; (krátký) 
Celui qui a deux âmes (Ten, který má dvě duše), r. Fabrice Luang-Vija, prod. Sophie 
Fallotová, Francie. – Nejlepší krátký film: Maman(s), r. Maïmouna Doucouréová, prod. 
Zangro, Francie; Vers la tendresse (Být něžný), r. Alice Diopová, prod. Christophe Barral, 
Toufik Ayadi, Francie. – Čestný César za celoživotní tvorbu: George Clooney. 
 
Independent Spirit Awards (ISA) – americké Ceny nezávislého ducha 
32. ročník; Los Angeles, 25. 2. 2017; výběr 
Nejlepší film: Moonlight (Moonlight), r. Barry Jenkins, USA. – Cena Johna Cassavetese (pro 
film pod 500 000 dolarů): Spa Night (Lázeňská noc), prod. David Ariniello, Giulia Carusoová, 
Ki Jin Kim, Kelly Thomasová, r. Andrew Ahn, USA. – Nejlepší první film: Čarodějnice (The 
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Witch), r. Robert Eggers, USA/Kanada. – Nejlepší zahraniční film: Toni Erdmann (Toni 
Erdmann), r. Maren Adeová, Spolková republika Německo/Rakousko. – Nejlepší režie: Barry 
Jenkins ve filmu Moonlight. – Nejlepší herec: Casey Affleck ve filmu Místo u moře 
(Manchester by the Sea), r. Kenneth Lonergan, USA. – Nejlepší herečka: Isabelle Huppertová 
ve filmu Elle, r. Paul Verhoeven, Francie/Spolková republika Německo/Belgie. – Nejlepší 
herec ve vedlejší roli: Ben Foster ve filmu Hell or High Water (Za každou cenu – TV), r. David 
Mackenzie, USA. – Nejlepší herečka ve vedlejší roli: Molly Shannonová ve filmu Other 
People (My ostatní), r. Chris Kelly, USA. – Nejlepší scénář: Barry Jenkins, Tarell Alvin 
McCraney ve filmu Moonlight. – Nejlepší první scénář: Robert Eggers ve filmu Čarodějnice. – 
Nejlepší kamera: James Laxton ve filmu Moonlight. – Nejlepší střih: Joi McMillonová, Nat 
Sanders ve filmu Moonlight. – Nejlepší dokument: O. J.: Made in America, r. Ezra Edelman, 
USA. – Cena Roberta Altmana: Moonlight. 
 
Orel 2017, polské filmové ceny 
19. ročník; Varšava, 20. 3. 2017 
Nejlepší film: Wołyń (Volyň), r. Wojciech Smarzowski. – Nejlepší režie: Wojciech Smarzowski 
ve filmu Volyň. – Nejlepší herec: Andrzej Seweryn ve filmu Ostatnia rodzina (Poslední 
rodina), r. Jan P. Matuszyński. – Nejlepší herečka: Aleksandra Konieczná ve filmu Poslední 
rodina. – Nejlepší herec ve vedlejší roli: Arkadiusz Jakubik ve filmu Jestem mordercą (Jsem 
vrah), r. Maciej Pieprzyca. – Nejlepší herečka ve vedlejší roli: Agata Kuleszová ve filmu Jsem 
vrah. – Nejlepší scénář: Roberto Bolesto ve filmu Poslední rodina. – Nejlepší kamera: Piotr 
Sobociński ve filmu Volyň. – Nejlepší hudba: Mikołaj Trzaska ve filmu Volyň. – Nejlepší 
výprava: Marek Zawierucha ve filmu Volyň. – Nejlepší kostýmy: Wanda Kowalská, Paweł 
Grabarczyk, Magdalena Rutkiewicz-Lutereková, Agata Drozdowská ve filmu Volyň. – 
Nejlepší střih: Paweł Laskowski ve filmu Volyň. – Nejlepší zvuk: Jacek Hamela, Katarzyna 
Dzida-Hamelaová ve filmu Volyň. – Objev roku: Jan P. Matuszyński ve filmu Poslední rodina. 
– Nejlepší dokument: Komunia (Svaté přijímání), r. Anna Zamecká. – Nejlepší evropský film: 
Saulův syn (Saul fia), r. László Nemes, Maďarsko. – Cena za celoživotní dílo: Sylwester 
Chęciński. – Cena diváků: Volyň. 
 
Jeden svět 2017, 19. mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech 
Praha, 6. – 15. 3. 2017 
Cena Hlavní poroty za nejlepší film: Nowhere to Hide (Není úniku), r. Zadarasht Ahmed, 
Norsko/Švédsko. – Cena za nejlepší režii: Plastic China (Plastová Čína), r. Wang Jiu-liang, 
Čína. – Cena Poroty Václava Havla: Chasing Asylum (Azyl v nedohlednu), r. Eva Ornerová, 
Austrálie/USA. Zvláštní uznání Poroty Václava Havla: News from Laayoune (Zprávy z Al-’Ajún, 
r. Duro Gavran, Chorvatsko. – Cena Poroty České soutěže: Normální autistický film, r. 
Miroslav Janek, Velká Británie. Zvláštní uznání Poroty České soutěže: Díra v hlavě, r. Robert 
Kirchhoff, Slovensko/Česká republika. – Cena Studentské poroty: Death by Design (Zemřít 
pro design), r. Sue Williamsová, USA. – Divácká cena Nadačního fondu AVAST: Life Begins at 
100, r. Åsa Blancková, Švédsko. – Cena Homo Homini (udělovaná společností Člověk v tísni v 
rámci festivalu): ruská nevládní organizace Výbor proti mučení (Komitět protiv pytok). 
 
Febiofest 2017, 24. mezinárodní festival filmových klubů Bratislava 
2. – 8. 3. 2017 
Soutěž krátkých filmů Ve středu Evropy: Hlavní cena: O sestre, r. Barbora Sliepková, 
Slovensko. Zvláštní uznání poroty: Szczękościsk (Křeč žvýkacího svalu), r. Kordian Kądziela, 
Polsko; Trzy rozmowy o życiu (Tři rozhovory o životě), r. Julia Staniszewská, Polsko. – Cena 
FICC Don Quijote: Debiut (Debut), r. Katarzyna Kijeková, Polsko. Zvláštní uznání poroty FICC: 
Dialogue (Dialog), r. Gábor Fabricius, Maďarsko/Srbsko; Fuck the Cancer!, r. Thomas 
Renoldner, Rakousko. – Cena diváků: O sestre. 
 



18 
 

Výroční ceny Aasociace slovenských filmových klubů za rok 2016 
9. ročník; Bratislava, 8. 3. 2017 – Febiofest 
Nejlepší klubový film roku 2016: Sloboda pod nákladom, r. Pavol Barabáš, Slovensko. – 
Nejlepší filmový klub roku 2016: Iskra, Kežmarok. – Výroční cena Asociace slovenských 
filmových klubů za přínos světové kinematografii: Radu Jude. – Výroční cena Asociace 
slovenských filmových klubů za přínos slovenské kinematografii a klubovému hnutí: Albert 
Marenčin, Meir Lubor Dohnal. 
 
Hory a město 2017, 18. mezinárodní festival horského filmu a dobrodružství 
Bratislava 
22. – 26. 3. 2017 
Grand Prix: Sloboda pod nákladom, r. Pavol Barabáš, Slovensko. – V4 Prix, cena za nejlepší 
film ze zemí V4: Bratislava, mesto uprostred prírody, r. Braňo Molnár, Slovensko. – – Cena 
pro začínajícího filmaře: Slovensko na šnúrkách, r. Adam Lisý, Slovensko. – Cena Literárního 
fondu: Nesmrteľný les, r. Erik Baláž, Slovensko. – Zvláštní cena poroty: Johanna, r. Ian Derry, 
Velká Británie. – Čestné uznání: (kategorie Skála) Blocheads, r. Alastair Lee, Velká Británie; 
(kategorie Zem) Mira, r. Lloyd Belcher, Nepál; (kategorie Voda) Obyčajní chlapci, r. Rastislav 
Hatiar, Slovensko; (kategorie Vzduch) The Accord (Dohoda), r. RC Cone, Island. 
 
Febiofest 2017, 24. Pražský mezinárodní filmový festival 
23. – 31. 3. 2017 
Grand Prix (podle laické poroty, vybírající z evropských soutěžních filmů): Hjartasteinn 
(Kamenné srdce), r. Gudmundur Arnar Gudmundsson, Dánsko/Island. – Kristián za přínos 
světové kinematografii: Abel Ferrara, Jan Tříska, Emir Kusturica, Peter Suschitzky. – Cena 
Amnesty International Febiofest Award: Marija, r. Michael Koch, Spolková republika 
Německo/Švýcarsko. – Cena v soutěži I ty jsi filmařem (filmy natočené na tablet či mobil): 
Můj den s Kofilou, Bohuslav Bakalář, Česká republika. 
 
Cena Petera Mihálika za celoživotní přínos v oblasti slovenské filmové vědy 
1. ročník, Bratislava, 3. 4. 2017: Juraj Lexmann. 
 
Slnko v sieti 2017, slovenské národní filmové ceny udělené Slovenskou filmovou a 
televizní akademií (SFTA) za rok 2016 
7. ročník; Bratislava, 7. 4. 2017 
Nejlepší celovečerní film: Učitelka (Učiteľka), r. Jan Hřebejk, prod. Zuzana Mistríková, Ľubica 
Orechovská, Ondřej Zima, Jan Prušinovský, Slovensko/Česká republika. – Nejlepší 
dokumentární film: Pára nad řekou (Para nad riekou), r. Robert Kirchhoff, Filip Remunda, 
prod. Robert Kirchhoff, Filip Remunda, Vít Klusák, Kamila Zlatušková, Česká 
republika/Slovensko. – Nejlepší filmová režie: Tomáš Weinreb, Petr Kazda ve filmu Já, Olga 
Hepnarová, Česká republika/Slovensko/Polsko/Francie. – Nejlepší ženský herecký výkon: 
Zuzana Mauréry ve filmu Učitelka. – Nejlepší mužský herecký výkon: Karel Roden ve filmu 
Masaryk, r. Julius Ševčík, Česká republika/Slovensko. – Nejlepší ženský herecký výkon ve 
vedlejší roli: Zuzana Kronerová ve filmu Rudý kapitán (Červený kapitán), r. Michal Kollár, 
Česká republika/Slovensko/Polsko. – Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli: Oldřich 
Kaiser ve filmu Masaryk. – Nejlepší scénář: Petr Jarchovský ve filmu Učitelka. – Nejlepší 
kameramanský výkon: Martin Štrba ve filmu Masaryk. – Nejlepší střih: Marek Opatrný ve 
filmu Masaryk. – Nejlepší zvuk: Viktor Ekrt, Pavel Rejholec ve filmu Masaryk; Lukáš 
Kasprzyk ve filmu Richard Müller: Nepoznaný (Richard Müller: Nespoznaný), r. Miro Remo, 
Slovensko/Česká republika. – Nejlepší filmová hudba: Michal Novinski ve filmu Učitelka. – 
Nejlepší architekt–scénograf: Milan Býček ve filmu Masaryk. – Nejlepší kostýmy: Katarína 
Štrbová Bieliková ve filmu Masaryk. – Nejlepší masky: Lukáš Král ve filmu Masaryk. – 
Divácká cena Slnko v sieti: Učitelka. – Celoživotní přínos slovenské kinematografii: Juraj 
Jakubisko, Igor Luther. 
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AFO 2017 – Academia Film Olomouc, 52. mezinárodní festival populárně-vědeckých 
filmů, Olomouc 
25. – 30. 4. 2017 
Cena Evropské akademie vědeckého filmu (EURASF): The Origami Code (Kód origami), r. 
François-Xavier Vives, Francie. – Cena RCPTM za nejlepší mezinárodní populárně-vědecký 
film: Lake Vostok. At the Mountains of Madness (Jezero Vostok: Hory šílenství), r. Jekatěrina 
Jeremenková, Rusko. Čestné uznání poroty mezinárodní soutěže: The Joy of Logic (Potěšení z 
logiky), r. Catherine Galeová, Velká Británie; Before the Flood (Je s námi konec?), r. Fisher 
Stevens, USA. – Cena innogy za nejlepší česko-slovenský populárně-vědecký film: Jednou 
nohou v absolutnu: Hon na Parkinsona, r. Martin Řezníček, Česká republika. Čestné uznání 
poroty česko-slovenské soutěže: Život v oblakoch, r. Erik Baláž, Slovensko. – Cena za nejlepší 
krátký populárně-vědecký film: Below 0° (Pod nulou), prod. Itai Hagage, Jonathan Gómez, 
Kostarika. Čestné uznání poroty soutěže krátkých filmů: Guilty Me? (Moje vina?), r. Sigbjørn 
Holte, Norsko. – Cena studentské poroty Univerzity Palackého: Bugs: Nature’s Little 
Superheroes (Brouci – malí superhrdinové přírody), r. Björn Platz, Spolková republika 
Německo. – Cena diváků: Incredible Predators 3D (Predátoři 3D), r. Neil Nightingale, Velká 
Británie. – Cena za osobní přínos popularizaci vědy: Jiří Grygar; (instituce) CERN – The 
European Organization for Nuclear Research. 
 
Anifilm, 8. mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 
2. – 7. 5. 2017 
Hlavní cena v soutěži celovečerních filmů pro dospělé: Louise en hiver (Louise na pobřeží), r. 
Jean-François Laguionie, Francie/Kanada. Zvláštní uznání poroty: My Entire High School 
Sinking into the Sea (Jak se mi potopila střední škola), r. Dash Shaw, USA. – Hlavní cena v 
soutěži celovečerních filmů pro děti: Ma vie de Courgette (Můj život Cukety), r. Claude 
Barras, Švýcarsko/Francie. Zvláštní uznání poroty: Adama, r. Simon Rouby, Francie. – Hlavní 
cena v mezinárodní soutěži krátkých filmů: Decorado, r. Alberto Vázquez, Francie/Španělsko. 
Zvláštní uznání poroty: Balcony (Balkon), r. David Dell’Edera, Maďarsko. – Hlavní cena v 
soutěži studentských filmů: Cipka (Pipka), r. Renata Gasiorowská, Polsko. Zvláštní uznání 
poroty studentských filmů: Plody mraků, r. Kateřina Karhánková, Česká republika. – Hlavní 
cena v mezinárodní soutěži nenarativních, experimentálních a hraničních forem animace: 
Orogenezis (Orogeneze), r. Boris Labbé, Španělsko. Zvláštní uznání poroty: Vacancy (Volno), 
r. Urte Zintlerová, Spolková republika Německo. – Hlavní cena v mezinárodní soutěži 
videoklipů: Uri Nakayama: Spring Time-Old Man, r. Hoji Tsuchiya, Spolková republika 
Německo/Japonsko. The Avalanches: Subway, r. Mrzyk & Moriceau, Francie. – Hlavní cena 
za výtvarný počin v nezávislé počítačové hře (v Mezinárodní soutěži nezávislých počítačových 
her): Inside, studio Playdead, Dánsko. Hlavní cena nezávislé počítačové hře pro mládež: 
Hidden Folks, r. Adriaan de Jongh, Nizozemsko. – Cena za celoživotní přínos animovanému 
filmu: Jiří Šalamoun. – Cena diváků pro nejlepší český film: Až po uši v mechu, Filip Pošívač, 
Barbora Valecká. 
 
63. Mezinárodní dny krátkého filmu Oberhausen 
Spolková republika Německo, 11. – 16. 5. 2017; výběr 
Velká cena města Oberhausenu: Qiu (Pozdní léto), r. Cui Yi, Čína. – Hlavní cena: 500,000 pee 
(500 000 let), r. Chai Siris, Thailand. – Cena FIPRESCI: Zheng pian zhi wai (Off Takes), r. Hao 
Jingban, Čína. – Cena ekumenické poroty: Seeds (Setba), r. Philippa Ndisi-Herrmannová, 
Keňa. 
 
70. mezinárodní filmový festival Cannes 
17. – 28. 5. 2017; výběr 
Velká cena Zlatá palma: The Square (Čtverec), r. Ruben Östlund, Švédsko, Spolková republika 
Německo, Francie, Dánsko. – Velká cena: 120 battements par minute (120 BPM), r. Robin 
Campillo, Francie. – Cena za režii: Sofia Coppolaová ve filmu The Beguilded (Oklamaný), 
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USA. – Cena za nejlepší ženský herecký výkon: Diane Krugerová ve filmu Aus dem nichts 
(Odnikud), r. Fatih Akin, Spolková republika Německo. – Cena za nejlepší mužský herecký 
výkon: Joaquin Phoenix ve filmu You Were Never Really Here (Nikdy jsi tu doopravdy nebyl), 
r. Lynne Ramsayová, Velká Británie. – Cena za scénář: ex aequo Yorgos Lathimos, Efthimis 
Filippou ve filmu The Killing of a Sacred Deer (Obětování posvátného jelena), r. Yorgos 
Lanthimos, Irsko/Velká Británie; a Lynne Ramsayová ve filmu Nikdy jsi tu doopravdy nebyl. 
– Cena poroty: Něljubov (Nemilovaní), r. Andrej Zvjagincev, Rusko, Francie, Belgie, Spolková 
republika Německo. – Cena Vulkán za technické mistrovství: Josefin Åsbergová za výpravu 
filmu Čtverec. – Zlatá palma za krátký film: Xiao cheng er yue (Sladká noc), r. Qui Yang, Čína. 
– Cena Zlatá kamera: Jeune femme (Mladá žena), r. Lénor Serrailleová, Francie. – Cena v 
soutěži Určitý pohled: Lerd (Neústupný), r. Mohammad Rasoulof, Írán. Cena poroty v soutěži 
Určitý pohled: Las hijas de abril (Dubnové dcery), r. Michel Franco, Mexiko. Cena za režii v 
soutěži Určitý pohled: Taylor Sheridan ve filmu Wind River (Wind River), USA. Cena za 
ženský herecký výkon v soutěži Určitý pohled: Jasmine Trincaová ve filmu Fortunata, r. 
Sergio Castellitto, Itálie. Cena za filmovou poezii v sekci Určitý pohled: Barbara, r. Mathieu 
Amalric, Francie. – První cena v soutěži Cinéfondation: Paul est là (Paul je tam), r. Valentina 
Maurelová, Belgie. – Cena 70. výročí festivalu: Nicole Kidmanová. – Čestná Zlatá palma: 
Jeffrey Katzenberg. – Velká cena v soutěži Týdne kritiky: Makala, r. Emanuel Gras, Francie. – 
Cena FIPRESCI: (hlavní soutěž) 120BPM; (Určitý pohled) Těsnota (Blízkost), r. Kantemir 
Balagov, Rusko; (paralelní sekce) – Cena ekumenické poroty: Hikari (Záře), r. Naomi 
Kawaseová, Japonsko, Francie. 
 
Ekotopfilm – Envirofilm 2017, 44./23. Mezinárodní festial filmů o trvale udržitelném 
rozvoji, Bratislava, Banská Bystrica 
22. – 26. 5. 2017; výběr ze spojeného festivalu 
Grand Prix – Cena vlády Slovenské republiky: Just Eat It – A Food Waste Story (Dojez to – 
Příběh o plýtvání jídlem), r. Grant Baldwin, Kanada. – Hlavní cena v kategorii A (Přírodovědné 
a přírodopisné filmy), Cena Ministerstva životního prostředí: Iron Jungle – Nature’s Return 
to the Ruhr Valley (Železná džungle – Návrat přírody do Porúří), r. Christian Baumeister, 
Spolková republika Německo. – Hlavní cena v kategorii B (Věda a technika), Cena 
Ministerstva hospodářství: Bugs – Nature’s Little Superheroes (Chrobáci – Malí 
superhrdinové přírody), r. Björn Platz, Spolková republika Německo. – Hlavní cena v kategorii 
C (Úspěšné příběhy – oblast technologie), Cena Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálního rozvoje: The Man Who Wanted to Change the World (Muž, který chtěl změnit 
svět), r. Mariette Faberová, Nizozemsko. – Hlavní cena v kategorii D (Úspěšné příběhy – 
oblast lidské aktivity), Cena Ministerstva půdního hospodářství a rozvoje venkova: Think Like 
a Scientist: Gorongosa (Myslet jako vědec: Gotongosa), r. Nathan Dappen, Neil Losin, USA. – 
Hlavní cena v kategorii E (Investigativní publicistika), Cena Ministerstva financí: Alex James: 
Slowing Down Fast Fashion (Zpomalování rychlé módy), r. Ben Akers, Velká Británie. – 
Hlavní cena v kategorii F (Děti a mládež), Cena Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu: 
We Save Land (Chráníme naši Zemi), r. Georgina Hurcombeová, Velká Británie. – Hlavní cena 
v kategorii G (Krátké filmy), Cena Ministerstva práce, sociálních věci a rodiny: The People of 
Tobacco (Tabákoví lidé), r. César Rodriguez, Mexiko. – Cena Ministerstva spravedlnosti: ZDF 
Zoom: Dirty Gold (ZDF Zoom: Špinavé zlato), r. Halim Hosny, Spolková republika Německo. – 
Cena Mezinárodní poroty: Bycatch (Vedlejší úlovek), r. Boris Johannes De Keyser, 
Nizozemsko. 
 
Zlín Film Festival, 57. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež 
26. 5. – 3. 6. 2017 
Hlavní cena Zlatý střevíček: (hraný film pro děti) Amelie rennt (Amélie a horský zázrak), r. 
Tobias Wiemann, Spolková republika Německo/Itálie; (hraný film pro mládež) Just Charlie 
(Jsem Charlie), r. Rebekah Fortunová, Velká Británie; (animovaný film) Dva tramvaja (Dvě 
tramvaje), r. Svetlana Andrianovová, Rusko. – Cena města Zlína za nejlepší dětský herecký 
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výkon: Vanessa Szamuhelová ve filmu Pátá loď, r. Iveta Grófová, Slovensko/Česká republika. 
– Cena Miloše Macourka za nejlepší mládežnický herecký výkon: Daniel Huttlestone ve filmu 
London Town, r. Derrick Borte, Velká Británie. – Speciální uznání mezinárodní odborné 
poroty pro hraný film: Goodbye Berlin, r. Fatih Akin, Spolková republika Německo. – Cena 
Hermíny Týrlové: Moruška, r. Polina Minčenoková, Rusko. – Hlavní cena dětské poroty: Le 
coeur en braille (Na stejné notě), r. Michel Boujenah, Francie. – Hlavní cena mládežnické 
poroty: Goodbye Berlin. – Cena Evropa: Hjartasteinn (Kamenné srdce), r. Gudmundur Arnar 
Gudmunsson, Island. Zvláštní cena poroty pro hraný evropský debut: Sámská krev 
(Sameblod), r. Amanda Kernellová, Švédsko, Dánsko, Norsko. – Cena poroty soutěže 
studentských filmů Zlínský pes za TOP film Zlínského psa: Shujayya (Vzpomínky na Gazu), r. 
Mohammed Almighanni, Polsko/Palestina. – Speciální žánrové ceny: (nejlepší animace) 
Indigestion (Dobré chutnání), r. Mathilde Remyová, Belgie; (nejlepší dokument) The 
Unknown Soldier (Neznámý voják), r. Efim Graboy, Izrael; (nejlepší hraný film) Il silenzio 
(Ticho), r. Franoosh Samadi, Ali Asgari, Itálie/Francie. – Zlatý střevíček za mimořádný přínos 
kinematografii pro děti a mládež: Theodor Pištěk. – Cena ECFA: Upp i det blå (Vzhůru do 
vesmíru), r. Petter Lennstrand, Švédsko. – Cena ekumenické poroty: Half Ticket (Splněný 
sen), r. Samit Kakkad, Indie. Speciální uznání ekumenické poroty: Railway Children (My děti 
ze stanice Beznaděj), r. Prithvi Konanur, Indie. – Cena diváka Zlaté jablko: (hraný film) Na 
stejné notě; (animovaný film) The Gift (Dárek), r. Kohei Kajisa, Japonsko. – Cena diváků 
Déčka nejúspěšnějšímu animovanému filmu pro děti: Peep and the Paperplane (Píp a 
letadélko), r. Christoph Englert, Spolková republika Německo. 
 
57. Krakovský filmový festival 
28. 5. – 4. 6. 2017; výběr 
Mezinárodní soutěž dokumentárních filmů: Zlatý roh: Pero Kvesić ve filmu Dum spiro spero 
(Dokud dýchám, doufám), Chorvatsko. – Stříbrný roh: (nad 60 minut) Lissette Orozco ve 
filmu El pacto de Adriana (Adrianina smlouva), Chile; (30–60 minut) Audrius Stonys ve filmu 
Moteris ir ledynas (Žena a ledovec), Litva, Estonsko. – Cena za kameru: Kristina 
Sereikaitėová ve filmu Šaltys ausys (Hluché uši), r. Linas Mikuta, Litva. – Mezinárodní soutěž 
krátkometrážních filmů: Zlatý drak: Matteo Gariglio ve filmu En la Boca (U stadionu), Itálie. – 
Stříbrný drak: (dokumentární) Tessa Louise Popeová ve filmu The Origin of Trouble (Zdroj 
potíží), Nizozemsko; (hraný) Kaveh Mazaheri ve filmu Retouch (Retuš), Írán; (animovaný) 
Zbigniew Czapla ve filmu Dziwny przypadek (Divná příhoda), Polsko. – DocFilmMusic, 
mezinárodní soutěž hudebních dokumentů: Zlatý hejnal: Till Schauder ve filmu When God 
Sleeps (Když bůh spí), Spolková republika Německo. – Cena FIPRESCI: Žena a ledovec. – Cena 
FICC Don Quijote: (krátkometrážní filmy) Retuš. 
 
Annecy 2017, 40. mezinárodní festival animovaných filmů 
Annecy, Francie, 12. – 17. 6. 2017; výběr cen z hlavní filmové soutěže 
Hlavní cena Křišťál z Annecy: (krátký f.) Min börda (The Burden/Mé břímě), r. Niki Lindroth 
Von Bahrová; (dlouhý f.) Yoake tsugeru Ru no uta (Píseň Lu, ohlašovatelky soumraku), r. 
Masaaki Yuasa, Japonsko. – Cena poroty: (kr. f.) Kötü kiz (Dortík), r. Ayce Kartal, Kanada; 
(dlouhý f.) Kono sekai no katasumi (V tomto koutě světa), r. Sunao Katabuchi, Japonsko. – 
Cena Jeana-Luca Xiberrase za krátkometrážní debut: Splendida moarte accident (Blažená 
smrtelná nehoda), r. Sergiu Negulici. – Cena diváků: (krátký f.) Pepé, le morse (Mrož Pepé), r. 
Lucrèce Andreaeová, Francie; (dlouhý f.) Loving Vincent (Milovaný Vincent), r. Dorota 
Kobielaová, Hugh Welchman, Polsko/Velká Británie. – Cena FIPRESCI: Negative Space 
(Negativní prostor), r. Max Porter, Ru Kuwahataová, Francie. 
 
Art Film Fest, 25. mezinárodní filmový festival Košice 
16. – 24. 6. 2017 
Hlavní cena Modrý anděl za nejlepší film: Glory (Slava), r. Kristina Grozevová, Peter Valčanov, 
Bulharsko/Řecko. – Modrý anděl za nejlepší režii: Valeska Grisebachová ve filmu Western, 
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Spolková republika Německo/Bulharsko/Rakousko. – Modrý anděl za mužský herecký výkon: 
Baldur Einarsson, Blaer Hinriksson ve filmu Hjartasteinn (Kamenné srdce), r. Gudmundur 
Arnar Gudmundsson, Dánsko/Island. – Modrý anděl za ženský herecký výkon: Dominika 
Morávková ve filmu Špína, r. Tereza Nvotová, Slovensko/Česká republika. – Zvláštní uznání 
poroty: Die Einsiedler (Poustevníci), r. Ronny Trocker, Německo/Rakousko; Barbora 
Bobulová za herecký výkon ve filmech Cuori puri (Čistá srdce), r. Roberto De Paolis, Itálie, a 
Dopo la guera (Po válce), r. Annarita Zambranoová, Francie. – Modrý anděl za nejlepší krátký 
film: On the Origin of Fear (O původu strachu), r. Bayu Prihantoro Filemon, Indonésie. – 
Zvláštní uznání za krátký film: The Rabitt Hunt (Lov zajíců), r. Patrick Bresnan, 
Maďarsko/USA; Uma breve história da princesa X (Příběh princezny X), r. Gabriel Abrantes, 
Portugalsko/Francie/Velká Británie). – Cena diváků Televize JOJ Cinema: Špína. – Cena 
prezidenta festivalu Art Film Fest: Mária Kráľovičová, Jiří Bartoška. – Cena Zlatá kamera: 
Dušan Trančík, Jan Hřebejk. – Cena Hercova mise: Magda Vášáryová, Ondřej Vetchý. 
 
Park Film Fest, Trenčianske Teplice 
23. – 26. 6. 2017; festival navazuje na tradici původního Art Film Festu, přemístěného do 
Košic 
Hlavní cena Zlaté oko v soutěži Její pohled: Pátá loď, r. Iveta Grófová, Slovensko/Česká 
republika. – Cena Zlatá žába v sekci Velké naděje (studentské filmy): Beautiful figure 
(Nádherná bytost), r. Hajni Kisová, Maďarsko. – Cena Za kamerou: Zuzana Piussi, Ondřej 
Trojan. – Cena primátora města Trenčianske Teplice: Krzysztof Zanussi. – Cena Umělcova 
mise: Miroslav Žbirka, Tatiana Pauhofová. – Cena Zlatá kamera: Béla Tarr, Marek Leščák. 
 
38. mezinárodní filmový festival Moskva 
23. – 30. 6. 2016 
Hlavní cena Zlatý sv. Jiří: Dokhtar (Dcera), r. Reza Mirkarimi, Írán. – Zvláštní cena poroty 
Stříbrný sv. Jiří: Peeštite obuvki (Zpívající boty), r. Radoslav Spasov, Bulharsko. – Cena za režii 
Stříbrný sv. Jiří: Puk Grastenová ve filmu 37, USA/Dánsko. – Cena pro nejlepšího herce 
Stříbrný sv. Jiří: Farhad Aslani ve filmu Dcera. – Cena pro nejlepší herečku Stříbrný sv. Jiří: 
Therese Malvarová ve filmu Hamog (Opar), r. Ralston Jover, Filipíny. – Cena Stříbrný sv. Jiří v 
soutěži dokumentů: Madame B., histoire d’une Nord-Coréenne (Paní B., příběh jedné 
Severokorejky), r. Jero Yun, Francie/Jižní Korea. – Cena v soutěži krátkých filmů: Selfied 
(Selfie), r. Nicole Brendingová, Kanada/USA. – Zvláštní cena za mimořádný přínos světové 
kinematografii: Sergej Solovjov, Carlos Saura, Stephen Frears. – Zvláštní cena za celoživotní 
herecké mistrovství Věřím! Konstantin Stanislavskij: Marina Nějolovová. – Cena FIPRESCI: 
Choe ag ui yeo ja (Nejhorší žena), r. Kim Jong-kwan, Jižní Korea. – Cena diváků: Dnevnik 
mašinovode (Strojvůdcův deník), Miloš Radović, Chorvatsko/Srbsko. 
 
52. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 
30. 6. – 8. 7. 2017 
Velká cena Křišťálový glóbus: Křižáček, r. Václav Kadrnka, Česká republika/Slovensko/Itálie. – 
Zvláštní cena poroty: Muškarci ne plaču (Chlapi nepláčou), r. Alen Drljević, Bosna a 
Hercegovina/Slovinsko/Chorvatsko/Spolková republika Německo. – Cena za režii: Peter 
Bebjak ve filmu Čára (Čiara), Slovensko/Ukrajina. – Cena za nejlepší ženský herecký výkon: 
Jowita Budniková, Eliane Umuhireová ve filmu Ptaki śpiewają w Kigali (Ptáce zpívají v 
Kigali), r. Joanna Kos-Krauzeová, Krzysztof Krauze, Polsko. – Cena za nejlepší mužský herecký 
výkon: Alexandr Jacenko ve filmu Aritmija (Arytmie), r. Boris Chlebnikov, 
Rusko/Finsko/Spolková republika Německo. – Zvláštní uznání: (nejlepší debut) Keep the 
Change (Drobné si nechte), r. Rachel Israelová, USA; (nejlepší začínající herečka) Voica 
Olteanová ve filmu Breaking News, r. Julia Ruginaová, Rumunsko. – Velká cena Na východ 
od Západu: Kak Viťka Česnok vez Ljocha Štyrja v dom invalidov (Jak Víťa Česnek vezl Ljochu 
Vrtáka do důchoďáku), r. Alexandr Hant, Rusko. Zvláštní cena poroty Na východ od Západu: 
Dede, r. Mariam Chačavaniová, Gruzie/Katar/Irsko/Nizozemsko/Chorvatsko. – Cena za 



23 
 

nejlepší celovečerní dokumentární film: Muchos hijos, un mono y un castillo (Spousta dětí, 
opice a zámek), r. Gustavo Salmerón, Španělsko. Zvláštní cena dokumentární poroty: Atelier 
de conversation (Lekce francouzské konverzace), r. Bernhard Braunstein, 
Rakousko/Francie/Lichtenštejnsko. – Divácká cena deníku Právo: Wind River (Wind River), r. 
Taylor Sheridan, USA. – Křišťálový glóbus – Cena za mimořádný umělecký přínos světové 
kinematografii: Ken Loach, Velká Británie; Paul Laferty, Velká Británie, James Newton 
Howard, USA. – Cena prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary: Uma 
Thurmanová, USA; Casey Affleck, USA; Jeremy Renner, USA. – Cena prezidenta 
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary za přínos české kinematografii: Václav 
Vorlíček. – Cena FIPRESCI: Drobné si nechte. – Cena ekumenické poroty: The Cakemaker 
(Cukrář), r. Ofir Raul Graizer, Izrael/Spolková republika Německo. – Cena FEDEORA: Mariţa, 
r. Cristi Iftime, Rumunsko. Zvláštní uznání FEDEORA: Blue Silent (Modré ticho), r. Bülent 
Öztürk, Turecko. – Cena Europa Cinemas Label: Chlapi nepláčou. – Cena Works in Progress: 
Cenzorka, r. Peter Kerekeš, Slovensko. – Eurimages Lab Project Award: La controfigura, r. Rä 
di Martino, Itálie/Francie/Maroko. – Cena Modrá kostka RWE: Jiří Strach za režii filmu Anděl 
Páně 2, Česká republika/Slovensko. 
 
Výroční ceny Asociace českých filmových klubů 2017 
43. Letní filmová škola Uherské Hradiště, 28. 7. – 6. 8. 2017 
Výroční ceny Asociace českých filmových klubů 2016: Jan Svěrák, Magda Vášáryová, Jan 
Troell, Wojciech Smarzovski; Radovan Novotný in memoriam (za dlouholetou podporu a 
nadšení pro kulturu v Novém Boru, za příkladné vedení kina a vzornou spolupráci s filmovým 
klubem). 
 
70. mezinárodní filmový festival Locarno 
Švýcarsko, 2. – 12. 8. 2017; výběr 
Zlatý leopard: Mrs. Fang (Paní Fangová), r. Wang Bing, Francie/Čína/Spolková republika 
Německo. – Zvláštní cena poroty: As boas maneiras (Dobré způsoby), r. Juliana Rojasová, 
Marco Dutra, Brazílie/Francie. – Leopard za režii: F. J. Ossang ve filmu 9 doigts (9 prstů), 
Francie/Portugalsko. – Leopard pro nejlepší herečku: Isabelle Huppertová ve filmu Madame 
Hyde, r. Serge Bozon, Francie/Belgie. – Leopard pro nejlepšího herce: Elliott Crosset Hove ve 
filmu Vinterbrødre (Zimní bratři), r. Hlynur Pálmason, Dánsko/Island. – Zlatý leopard filmařů 
současnosti: 3/4, r. Ilian Metev, Bulharsko/Spolková republika Německo. – Cena za první 
film: Sašiši deda (Strašná matka), r. Ana Urušadzeová, Gruzie/Estonsko. – Cena za celoživotní 
dílo: Jean-Marie Straub. – Cena FIPRESCI: Qing ting zhi yan (Dračí oči), r. Xu Bing, Čína/USA. 
– Cena ekumenické poroty: Lucky, r. John Carroll Lynch, USA. – Cena FICC Don Quijote: 
Wajib, r. Annemarie Jacir, Palestina. – Cena diváků: Drei Zinnen (Tři vrcholy), r. Jan Zabeil, 
Spolková republika Německo/Itálie; Pěkně blbě (The Big Sick), r. Michael Showalter, USA. 
 
34. mezinárodní horolezecký filmový festival Teplice nad Metují 
24. – 27. 8. 2017 
Hlavní cena: Into Twin Galaxies – A Greenland Epic (Dvojité galaxie – Grónský příběh), r. 
Jochen Schmoll, Spolková republika Německo/Rakousko. – Cena za nejlepší horolezecký film: 
Reel Rock 11: Boys in the Bugs (Reel Rock 11: Kluci v Bugaboos), r. Zachary Barr, Peter 
Mortimer, Nick Rosen, USA. – Cena za nejlepší dokumentární film: Ležení na písku – 
Sedmdesátá léta, r. Karel Vlček, Česká republika. – Cena města Teplice nad Metují: 
Spradventure, r. Jan Šimánek, Česká republika. – Cena diváků: The Elements, r. Tomáš 
Galásek, Česká republika. – Zvláštní ocenění poroty: Chasing Niagara (Honba za Niagarou), r. 
Rush Sturges, USA; Reel Rock 11: Dodo’s Delight (Reel Rock 11: Dodovo potěšení), r. Peter 
Mortimer, Josh Lowell, Nick Rosen, USA. – Cena generálního partnera Hudy Sport a.s.: The 
Elements. – Cena webu Lezec.cz: Ležení na písku – Sedmdesátá léta. 
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41. světový filmový festival Montreal 
24. 8. – 4. 9. 2017; výběr 
Hlavní cena Grand Prix des Amériques: Y de pronto el amanecer (A náhle úsvit), r. Silvio 
Caiozzi, Chile. – Zvláštní Velká cena poroty: Osanago warera ni umare (Dear Etranger), r. 
Yukiko Mishimaová, Japonsko. – Cena za ženský herecký výkon: Irena Kovačevićová ve filmu 
Družinica (Rodina), r. Jan Cvitkovič, Slovinsko/Srbsko. – Cena za mužský herecký výkon: Karel 
Roden ve filmu Masaryk, r. Julius Ševčík, Česká republika/Slovensko. – Cena za režii: Maciej 
Sobieszczanski ve filmu Zgoda (Dohoda), Polsko. – Cena za umělecký přínos: ex aequo The 
Hidden Sword (Skrytý meč), r. Xu Haofeng, Čína; a Anna Karenina. Istorija Vronskogo (Anna 
Kareninová. Příběh Vronského), r. Karen Šachnazarov, Rusko. – Cena za scénář: Hosein 
Namazi ve filmu Appendix, r. Hosein Namazi, Írán. – Cena za inovaci: Sajakbaj, r. Ernest 
Abdydžaparov, Kyrgyzstán. – Cena diváků: Dívčí král. – Zvláštní cena za mimořádný přínos 
filmovému umění: David Puttnam. – Cena FIPRESCI: (hlavní soutěž) Návštěvnice; (soutěž 
debutů) Rosa Chumbe, r. Jonathan Relayze Chiang, Peru. – Cena ekumenické poroty: 
L’orchestre de minuit (Půlnoční orchestr), r. Jérôme Cohen Olivar, Maroko. 
 
Marienbad Film Festival, Mariánské Lázně 
2. ročník; 29. 8. – 2. 9. 2017 
Cena Marienbad Film Festivalu za nejlepší český experimentální film: De Potentia Dei, r. 
Ondřej Vavrečka; Pramítačka, r. Jan Kulka; Stopy, střepy, kameny, r. Květa Přibylová. 
 
74. mezinárodní filmový festilva Benátky 
30. 8. – 9. 9. 2017; výběr 
Velká cena Zlatý lev: The Shape of Water (Tvar vody), r. Guillermo del Toro, USA. – Velká 
cena poroty Stříbrný lev: Foxtrot, r. Samuel Maoz, Izrael/Spolková republika 
Německo/Francie/Švýcarsko. – Cena za režii Stříbrný lev: Xavier Legrand ve filmu Jusqu’à la 
garde (Péče o dítě), Francie. – Volpiho pohár za mužský herecký výkon: Kamel El Basha ve 
filmu L’insulte (Urážka), r. Ziad Doueiri, Libanon/Francie. – Volpiho pohár za ženský herecký 
výkon: Charlotte Ramplingová ve filmu Hannah, r. Andrea Pallaoro, Itálie/Belgie/Francie. – 
Cena Osella za scénář: Martin McDonagh ve filmu Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri (Tři billboardy u Ebbingu v Missouri), r. Martin McDonagh, Velká Británie. – Cena 
Marcella Mastroianniho: Charlie Plummer ve filmu Lean on Pete, r. Andrew Haigh, Velká 
Británie. – Zvláštní cena poroty: Sweet Country (Sladká země), r. Warwick Thornton, 
Austrálie. – Cena Opera Prima Luigiho De Laurentiise – Lev budoucnosti: Péče o dítě. – 
Nejlepší film v soutěži Horizonty): (dl. f.) Nico, 1988, r. Susanna Nicchiarelliová, Itálie. Cena za 
režii v soutěži Horizonty: Vahid Jalilvand ve filmu Bedoune tarikh, bedoune emza (Bez data, 
bez podpisu), Írán. – Zlatý lev za celoživotní dílo: Jane Fondaová, Robert Redford. – Cena 
Jaeger-Lecoultre – Pocta filmaři: Stephen Frears. – Cena FIPRESCI: (hlavní soutěž) Ex Libris – 
The New York Public Library (Ex Libris – Newyorská veřejná knihovna), r. Frederick 
Wiseman; (soutěž debutů) Los versos del olvido (Zapomenuté verše), r. Alireza Khatami, 
Francie/Spolková republika Německo/Nizozemsko/Chile. 
 
12. mezinárodní filmový festival Cinematik, Piešťany 
12. – 17. 9. 2017 
Hlavní cena Meeting Point Europe: Raw (Grave), r. Julie Ducournau, Francie/Belgie. – Cena 
Cinematik.doc: Díra v hlavě (Diera v hlave), r. Robert Kirchhoff, Slovensko/Česká republika. – 
Cena primátora města Pieštany: Richard Müller: Nepoznaný (Richard Müller: Nespoznaný), 
r. Miro Remo, Slovensko/Česká republika. – Cena diváků: Sztuka kochania (Umění milování), 
r. Maria Sadowská, Polsko. 
 
42. festival polských hraných filmů Gdyně (FPHF) 
18. – 23. 9. 2017; dříve Filmový festival Gdyně 
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Velká cena festivalu Zlatí lvi: Cicha noc (Tichá noc), r. Piotr Domalewski. – Cena Stříbrní lvi: 
Ptaki śpiewają v Kigali (Ptáci zpívají v Kigali), r. Joanna Kos-Krauzeová, Krzysztof Krause. – 
Cena za režii: Agnieszka Hollandová, Kasia Adamiková ve filmu Přes kosti mrtvých (Pokot), 
Polsko/Spolková republika Německo/Česká republika/Švédsko/Slovensko. – Cena za ženskou 
roli: Eliane Umuhireová, Jowita Budniková ve filmu Ptáci zpívají v Kigali. – Cena za mužskou 
roli: Dawid Ogrodnik ve filmu Tichá noc. – Cena za vedlejší ženskou roli: Magdalena 
Popławská ve filmu Atak paniky (Atak paniky), r. Paweł Maślona. – Cena za vedlejší mužskou 
roli: Łukasz Simlat ve filmu Amok, r. Kasia Adamiková, Polsko/Švédsko/Spolková republika 
Německo. – Cena za scénář: Jagoda Szelcová ve filmu Wieża. Jasny dzień (Věž. Jasný den), r. 
Jagoda Szelcová. – Cena za kameru: Lennert Hillege ve filmu Pomiędzy słowami (Mezi slovy) 
r. Urszula Antoniaková, Polsko/Spolková republika Německo. – Cena za hudbu: Sandro Di 
Stefano ve filmu Człowiek z magicznym pudełkiem (Muž s kouzelnou krabicí), r. Bodo Kox. – 
Cena za výpravu: Marek Warszewski ve filmu Najlepszy (Nejlepší), r. Łukasz Palkowski, 
Polsko. – Cena za kostýmy: Agada Culaková ve filmu Zgoda (Dohoda), r. Maciej Sobieszański, 
Polsko. – Cena za střih: Katarzyna Leśniaková ve filmu Ptáci zpívají v Kigali. – Cena za zvuk: 
Mirosław Makowski, Jan Schermer, Maciej Pawłowski ve filmu Mezi slovy. – Cena za 
masky: Janusz Kaleja ve filmu Přes kosti mrtvých. – Cena za režisérský debut: Jagoda 
Szelcová ve filmu Věž. Jasný den. – Cena za herecký debut: Kamila Kamińská ve filmu 
Nejlepší. – Platinoví lvi za celoživotní tvorbu: Jerzy Gruza. – Cena diváků: Nejlepší. 
 
Igric 2017, výroční národní tvůrčí ceny Slovenského filmového svazu, Unie 
slovenských televizních tvůrců a Literárního fondu Slovenska za audiovizuální 
tvorbu roku 2016 
28. ročník; divadlo Malá scéna STU, Bratislava, 28. 9. 2017 
Hraná filmová tvorba pro kina: Martin Štrba za kameru filmu Masaryk, r. Julius Ševčík, 
Slovensko/Česká republika. Tvůrčí prémie: neudělena. – Televizní dramatická tvorba: 
neudělena. Tvůrčí prémie za televizní dramatickou tvorbu: Stanislav Párnický za režii filmu 
Zázračný nos. – Animovaná tvorba: Vanda Raýmanová za režii animovaného seriálu Drobci. 
Tvůrčí prémie za animovanou tvorbu: Martina Mikušová za režii filmu Chilli; Jan Bubeníček 
za režii filmu Smrtelné historky, Česká republika/Slovensko. – Filmová a televizní 
dokumentární tvorba: Miro Remo za režii filmu Richard Müller: Nepoznaný (Richard Müller: 
Nespoznaný), Slovensko/Česká republika. Tvůrčí prémie: Peter Hledík za režii 
dokumentárního cyklu Zlatá lýra; Erik Praus za režii dokumentu Zem, ktorá hľadá svoje 
nebo. – Ženský herecký výkon ve filmu nebo v televizním díle: Zuzana Mauréry za roli 
učitelky Márii Drazdechové ve filmu Učitelka (Učiteľka), r. Jan Hřebejk, Slovensko/Česká 
republika. Tvůrčí prémie: Zuzana Kronerová za roli archivářky Mariky Kovačevičové ve filmu 
Rudý kapitán (Červený kapitán), Slovensko/Česká republika/Polsko; Anna Šišková za roli 
Márii Horvathové v televizním seriálu Tajné životy II. – Mužský herecký výkon ve filmu nebo 
v televizním díle: Ivan Romančík za roli Jána ve filmu Manžel Ján s rodinou, r. Pavol Čižmár. 
Tvůrčí prémie: Marián Geišberg za roli Eda Burgera ve filmu Rudý kapitán; Vladimír 
Jedľovský za roli psychologa Jozefa Valenta v televizním seriálu Tajné životy II. Zvláštní 
uznání poroty: Ladislav Chudík za roli faráře Janetky ve filmu Rudý kapitán. – Tvůrčí prémie 
za ostatní filmovou a televizní tvorbu: Jana Bučka za režii dokumentárního filmu Prvá: 
Izabela Textorisová; Juraj Nvota za režii dokumentárního filmu Masky: Juraj Steiner. – 
Tvůrčí prémie za audiovizuální teorii a kritiku: neudělena. – Cena Jána Fajnora (pro mladé 
tvůrce do 35 let): (hraná filmová a televizní tvorba) Pavol Čižmár za režii filmu Manžel Ján s 
rodinou; (dokumentární filmová a televizní tvorba) Pavel Smejkal, Peter Zakuťanský za režii 
filmu Iná Hudba; (animovaná tvorba) Eva Sekerešová za režii filmu Jahodové dni. – Cena za 
celoživotní přínos slovenské kinematografii: tvůrce animovaných filmů František Jurišič. – 
Zvláštní uznání producentovi: RTVS s přihlédnutím na dokumentární cyklus Zlatá lýra. 
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Ceny slovenské filmové kritiky 2017, udělené Klubem filmových novinářů 
Slovenského syndikátu novinářů za tvůrčí výkony v roce 2016 
25. ročník; Bratislava, 28. 9. 2017 
Cena za dlouhometrážní slovenský/koprodukční hraný film pro kina: Učitelka (Učiteľka), r. 
Jan Hřebejk, Slovensko/Česká republika. – Cena za slovenský/koprodukční celovečerní 
dokumentární film: Sloboda pod nákladom, r. Pavol Barabáš, Slovensko. – Cena za filmovou 
kritiku a publicistiku: Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD, pedagožka, šéfka studentského časopisu 
Frame. – Cena za nejlepší zahraniční film ve slovenských kinech: Saulův syn (Saul fia), r. 
Laszlo Nemes. – Cena slovenských filmových novinářů: Film Europe Media Company za 
distribuci filmu Saulův syn. 
 
Ostrava Kamera Oko, 9. mezinárodní kameramanský filmový festival 
Ostrava, 22. – 28. 9. 2017 
Grand Prix Ostrava Kamera Oko: kameraman Paul Spengemann ve filmu Das satanische 
Dickicht (Satanské houští), r. Willy Hans, Spolková republika Německo. –Cena za nejlepší 
kameru v Krátkometrážní soutěži: kameraman Simon Todorov ve filmu Stilleben, r. Jana 
Švagrová, Česká republika. Zvláštní uznání v Krátkometrážní soutěži: kameramani Barbora 
Sliepková, Michal Fulier ve filmu O sestre, r. Barbora Sliepková, Slovensko. 
 
65. mezinárodní filmový festival San Sebastián 
22. – 30. 9. 2017; výběr 
Zlatá mušle: The Disaster Artist (Úžasný propadák), r. James Franco, USA. – Zvláštní cena 
poroty: Handia (Obr), r. Aitor Arregi, Jon Garaño, Španělsko. – Stříbrná mušle za režii: Anahí 
Berneriová ve filmu Alanis, Argentina. – Stříbrná mušle pro nejlepší herečku: Sofía Gala 
Castiglioneová ve filmu Alanis. – Stříbrná mušle pro nejlepšího herce: Bogdan Dumitrache 
ve filmu Pororoca (Přílivová vlna), r. Constantin Popescu, Rumunsko/Francie. – Cena poroty 
za kameru: Florian Ballhaus ve filmu Der Hauptmann (Kapitán), r. Robert Schwentke, 
Spolková republika Německo/Francie/Polsko. – Cena poroty za scénář: Diego Lerman, María 
Meiraová ve filmu Una especie de familia (Druh rodiny), r. Diego Lerman, 
Argentina/Brazílie/Polsko/Francie. – Cena nových režisérů: Le semeur (Rozsévač), r. Marine 
Francenová, Francie. – Cena za přínos světovému filmu: Agnès Vardaová, Ricardo Darín, 
Monica Bellucciová. – Cena diváků: Three Billboards outside Ebbing, Missouri (Tři billboardy 
u Ebbingu v Missouri), r. Martin McDonagh, Velká Británie; (evropský film) Jusqu’à la garde 
(Do péče), r. Xavier Legrand, Francie. – Cena FIPRESCI: Life and Nothing More (Nic víc než 
život), r. Antonio Méndez Esparza, Španělsko/USA. 
 
33. mezinárodní festival Agrofilm 2017, Nitra 
2. – 7. 10. 2017; výběr 
Hlavní cena Agrofilmu: Geoderma – živý plášť planety Země, r. Ladislav Miko, Česká 
republika. – Cena poroty: Silent Land (Tichá krajina), r. Jan van den Berg, Nizozemsko. – Cena 
ministryně zemědělství a rozvoje venkova: Méhlegelők (Včelí pastviny), r. Zsolt Poroszka 
Magyar, Maďarsko. – Cena prezidenta festivalu: Bodemboeren (Farmáři půdy), r. Joris van 
der Kamp, Nizozemsko. – Cena předsedy Nitranského samosprávného kraje: Green Land 
(Zelená krajina), r. Ali Shahabi, Írán. – Cena primátora města Nitra: Autrement/avec de 
legumes/ (Jiný způsob /se zeleninou/), r. Anne Clossetová, Francie. – Cena RTVS: Nové 
národné plemeno: slovenská dojná ovca, r. Marián Dukes, Slovensko. – Cena Osiris FAO 
OSN: Thank You for the Rain (Díky ti za déšť), r. Julia Dahrová, Velká Británie/Norsko. – Cena 
za režii: Desde que el mundo es mundo (Odkdy je svět světem), r. Günter Schwaiger, 
Rakousko/Španělsko. – Cena pro slovenský film: Farmárska revue: Mladí farmári na Orave, 
r. Ivan Pavlík, Slovensko. 
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Tourfilm 2017, 50. mezinárodní festival filmů s cestovatelskou tematikou, Karlovy 
Vary 
6. – 7. 10. 2017 
Grand Prix: An Alpine Sense of Life, r. Johannes Grebert, Rakousko. – Kategorie spoty delší 
než 3 minuty: Hlavní cena: Upper Austria – An Incredible Journey, r. Geoff Tompkinson, 
Rakousko. Čestné uznání: Dubai’s BeMyGuest with Shah Rukh Khan, r. Prakash Verma, 
Spojené arabské emiráty; Spain for all Your Senses, r. Gregorio A. Sebastian, Španělsko. – 
Kategorie spoty do 3 minut: Hlavní cena: Turismo Centro Portugal, r. Sara Reisová, 
Portugalsko. Čestné uznání: Nature Wants You Back, r. Thomas Dirnhofer, Švýcarsko; Deep 
Winter, r. Lucas Dominicus, Spolková republika Německo. – Kategorie dokumentární filmy, 
televizní a online programy: Hlavní cena: Benaras – The Unexplored Attachments, r. 
Amartya Bhattacharyya, Indie. Čestné uznání: Sloboda pod nákladom, r. Pavol Barabáš, 
Slovensko; The Right Place – Nine Islands, r. Jakub Šipoš, Michal Csáder, Slovensko. – 
Kategorie amatérský krátký film nebo vlog: Hlavní cena: DugOut, r. Benjamin Sadd, Velká 
Británie. Čestné uznání: The Craziest Thing I’ve Ever Done, r. Christian LeBlanc, Kanada. 
 
Tour Region Film 2017, 22. národní festival turistických filmů v Karlových Varech 
6. – 7. 10. 2017 
Kategorie propagační spoty do 10 minut: Hlavní cena: Zkus Kuks, r. Petr Kašpar, 
TwinStarFilm. Čestné uznání: Nikde jinde, r. Petr Slavík; Kutná Hora in Pictures, r. Ondřej 
Soukup. – Kategorie dokumentární filmy, televizní a online programy: Hlavní cena: Národní 
klenoty II, r. Otto Kallus, Jiří Novák, Roman Vašíček. Čestné uznání: Na cestě 2017, r. 
neuvedeno; Bílé Karpaty – Tajuplný svět, r. Marek Srba. – Kategorie krátký film nebo vlog: 
Hlavní cena: Afghánské odmítnutí, r. Markéta Hanáková, Lumír Mikulenka. Čestné uznání: 5 
měsíců na Islandu, r. Michal Hubert; Nejlepší roadtrip, Nový Zéland, r. Lukáš Janíček. – 
Kategorie webové stránky a mobilní aplikace: Hlavní cena: Oficiální průvodce po severní 
Moravě a Slezsku, Moravia – Silesian Tourism. Čestné uznání: Zkuskuks.cz, Revitalizace KUKS 
o.p.s.; GEOFUN – výletní hry s mobilem, GEOFUN s.r.o. 
 
Filmové babí léto, 25. přehlídka českých, slovenských a polských filmů 
Třinec, Bystřice, Jablůnkov, Těrlicko, 4. – 8. 10. 2017 
Cena poroty Zlatý debut: Poslední rodina (Ostatnia rodzina), r. Jan P. Matuszyński, Polsko. – 
Cena publika: Poslední rodina. 
 
Be2Can 2017, Praha 
4. ročník přehlídky festivalového filmu z Berlína, Benátek a Cannes, Praha 4. – 10. 10. 2017 
Cena studentské poroty FAMU: 120 BPM (120 battements par minute), r. Robin Campillo, 
Francie. – Zvláštní uznání poroty: Nemilovaní (Něljubov), r. Andrej Zvjagincev, 
Rusko/Francie. 
 
Ekofilm 2017, 43. mezinárodní filmový festival o životním prostředí, Brno 
5. – 7. 10. 2017 
Hlavní cena, Cena ministra životního prostředí České republiky: Megeti – Africa’s Lost Wolf 
(Megeti – ztracená vlčice), r. Yann Sochaczewski, Spolková republika Německo. – Cena 
prezidenta festivalu: Burning Issue (Palčivé téma), r. Luca Bonaccorsi, Itálie. – Cena v sekci 
Krásy přírody: Nesmrteľný les, r. Erik Baláž, Slovensko. – Cena v sekci České, slovenské a 
středoevropské filmy: Insekten, Superhelden auf sechs Beinen (Malí superhrdinové přírody), 
r. Björn Platz, Spolková republika Německo. – Cena v soutěži krátkých filmů: End of Snow 
(Konec sněhu), Morgan Heimová, USA. 
 
15. mezinárodní festival outdoorových filmů (MFOF) 
50 měst v České republice; 6. 10. – 9. 12. 2017, ceny vyhlášeny 11. 12. 2017, Lucerna, Praha 
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ČEZ Grand Prix: Choose your wave, r. Martin Smékal, Česká republika. – Zvláštní cena 
televize Noe: Dobrák od kosti, r. Martina Nagyová, Česká republika. – Cena za celoživotní 
dílo v oblasti outdooru: Otto Krajňák, Franco Nones. – Ceny v kategorii A (dobrodružný a 
extrémní sportovní film – sporty v přírodě): 1. místo: The White Maze (Bílé bludiště), r. 
Matthias Mayr, Rakousko. 2. místo: Guilt Trip (Cesta s pocitem viny), r. Mike Douglas, 
Kanada. 3. místo: Snowmads (Sněhoví nomádi), r. Jonas Abenstein, Rakousko. – Ceny v 
kategorii B (horolezecký a horský film): 1. místo: Sloboda pod nákladom, r. Pavol Barabáš, 
Slovensko. 2. místo: Brette, r. Peter Mortimer, Josh Lowel, Nick, USA. 3. místo: Annapurna III 
– Unclimbed (Neslezený hřeben Annapurna III), r. Jochen Schmoll, Rakousko. – Ceny v 
kategorii C (dobrodružný vodní sportovní film): 1. místo: Jondachi, r. Mike McKay, Kanada. 2. 
místo: Into Twin Galaxies – A Greenland Epic (Do dvojice galaxií – Grónsko), r. Jochen 
Schmoll, Spolková republika Německo. 3. místo: Cesta na „Kanáry“, r. Vít Kanyza, Česká 
republika. – Ceny v kategorii D (cestopisný film): 1. místo: Krajina kamenných věží, r. 
Kateřina Mikulcová, Česká republika. 2. místo: ODILE – Z Madagaskaru do moravské 
domácnosti, r. Miloš Brunner, Česká republika. 3. místo: Our Fascinating Planet – The South 
Seas (Naše fascinující planeta – Jižní moře), r. Iris Zinková, Frank Siegwart, Spolková 
republika Německo. 
 
49. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, Ostrov nad Ohří 
8. – 12. 10. 2017 
Cena Oty Hofmana: (kategorie filmů do 12 let) Anděl Páně 2, r. Jiří Strach, Česká 
republika/Slovensko; (kategorie filmů 13–18 let) neudělena; (studentská tvorba) Obrazy, 
pohádky a sny, r. Patrik Ulrich. – Zvláštní cena poroty: Pátá loď, r. Iveta Grófová, 
Slovensko/Česká republika. – Čestné uznání poroty: Vanessa Szamuhelová za herecký výkon 
ve filmu Pátá loď; Tomáš Sysel za kameru filmu Ani ve snu!, r. Petr Oukropec, Česká 
republika/Slovensko/Bulharsko. – Křišťálový šaton (ceny poroty dětí a mladých): (do 12 let) 
televizní film Zázračný nos, r. Stanislav Párnický; (13–18 let) Pohádky pro Emu, r. Rudolf 
Havlík. – Zlatý dudek za nejlepší dívčí herecký výkon: Ema Švábenská ve filmu Pohádky pro 
Emu. – Zlatý dudek za nejlepší chlapecký herecký výkon: Filip Antonio ve filmu Špunti na 
vodě, r. Jiří Chlumský. – Cena dětského diváka: Anděl Páně 2. – Kategorie dětské televizní 
reportáže: Cena Zpráviček ČT :D (za nejlepší dětskou televizní reportáž): Tučňáci v Rudolfinu, 
výtvarný tým Multimediální tvůřčí dílny MTD při ZŠ pro sluchově postižené v pražských 
Radlicích, Rychnov nad Kněžnou. 
 
Brněnská 16, 58. mezinárodní festival krátkých filmů, Brno 
11. – 14. 10. 2017 
Hlavní cena: Koniec widzenia (Čas jít), r. Grzegorz Molda, Polsko. – Cena studentské poroty: 
Ugly the Cat, r. Nikita Diakur, Spolková republika Německo. – Cena Petra Hviždě: Jan-Karel 
Pavlík za film Cahuenga, Česká republika. – Cena diváků: Buzz, r. Mitch Magee, USA. – 
Čestné uznání: Anna Sarukhanovová za scénář filmu Dgis bolomde (Až do konce dne), r. 
Anna Sarukhanovová, Gruzie; Ángel Jaqeum za scénář a režii filmu Cartas ciegas (Dopisy 
domů), Španělsko; Teemu Nikki za režii filmu Halko (Kláda), Finsko; Balász Dudás za režii 
filmu Welcome, Maďarsko. 
 
25. mezinárodní festival horských filmů Poprad 
11. – 15. 10. 2017; výběr 
Grand Prix: The White Maze (Bílý labyrint), r. Matthias Mayr, Rakousko. – Cena poroty: 
Monte Sarmiento – The White Diva (Monte Sarmiento – bílá diva), r. Jochen Schmoll, 
Spolková republika Německo. – Cena za kinematografii: Into Twin Galaxies – A Greenland 
Epic (Propojené galaxie – příběh Grónska), r. Jochen Schmoll, Spolková republika Německo. – 
Cena za dobrodružství: Reel Rock 11: Dodo’s Delight (Reel Rock 11: Dodovo potěšení), r. 
Peter Mortimer, Sean Villanueva-O’Driscoll, Josh Lowell, Nick Rosen, USA. – Cena za 
ztvárnění života ve volné přírodě: Nesmrteľný les, r. Erik Baláž, Slovensko. – Cena za 
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dokument: Lezení na písku – Sedmdesátá léta, r. Karel Vlček, Česká republika. – Cena 
diváků: Vábenie výšok, r. Pavol Barabáš, Slovensko. 
 
Jeden svět, 18. mezinárodní festival dokumentárních filmů, Slovensko 
12. – 17. 10. 2017 
Cena v kategorii Slovenský dokument: Český Alláh, r. Zuzana Piussi, Česká republika. – Cena 
diváků: Livet börjar vid 100 (Život začíná po stovce), r. Åsa Blancková, Švédsko. 
 
Life Science Film Festival 2017, 7. mezinárodní festival dokumentárních filmů s 
tematikou věd o životě, Praha 
16. – 20. 10. 2017 
Velká cena Life Science Film Festival 2017: Svět podle termitů, r. Jan Hošek, Česká republika. 
– Cena ministra zemědělství České republiky: Živý plášť planety Země – Geoderma, r. 
Ladislav Miko, Ivan Stříteský, Česká republika. – Cena Fakulty agrobiologie, potravinových a 
přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze: Good – Better – Vegan? (Dobrý – 
lepší – vegan?), r. John A. Kantara, Spolková republika Německo. – Cena Provozně 
ekonomické fakulty: iRony (iRonie), r. Radheya Jegatheva, Austrálie. – Cena Fakulty 
tropického zemědělství: Sedem hriechov civilizácie, r. Ľubomír Viluda, Ivan Kršiak, 
Slovensko. – Cena Technické fakulty: Bugs: Nature’s Little Superheroes (Brouci: Malí 
superhrdinové přírody), r. Björn Platz, Spolková republika Německo. – Cena Fakulty lesnické 
a dřevařské: Intelligent Trees (Inteligentní stromy), r. Julia Dordelová, Guido Tölke, Spolková 
republika Německo. – Cena Fakulty životního prostředí: Even Big Data Starts Small (I velká 
data musela vyrůst), r. Geoff Haines-Stilles, USA. – Cena za nejlepší food film: Barbecue, r. 
Matthew Salleh, Austrálie. – Cena Life Science Film Festival za popularizaci vědy: Jan Farkač. 
 
17. mezinárodní festival studentských filmů Písek 2017 
13. – 15. 10. 2017 
Grand Prix – Cena Václava Kršky: Examination (Asszó/Szinte, Zkouška), r. Tamás Fekete, 
Maďarsko. – Cena za nejlepší hraný film: Złe uczynki (Zlé myšlenky), r. Piotr Domalewski, 
Polsko. – Cena za nejlepší dokument: Ozero (Jezero), r. Daria Blochinová, Rusko. – Cena za 
nejlepší animovaný film: Jsme přece lidi, r. Jan Míka, Česká republika. – Cena společnosti 
EIZO: neudělena. – Cena Vladany Terčové: Tata (Táta), r. Nella Vasilevská, Bělorusko. – Cena 
Pražské vědecko-technické společnosti za nejlepší technologické ztvárnění: Jsme přece lidi. – 
Cena diváků: Bus Story, r. Jorge Yúdice, Španělsko. 
 
21. mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017 
Jihlava, 24. – 29. 10. 2016 
Nejlepší světový dokument (sekce Opus Bonum): Stěna (Zeď), r. Dmitrij Bogoljubov, Rusko. – 
Nejlepší dokument Střední a Východní Evropy (sekce Mezi moři): Opera o Polsce (Opera o 
Polsku), r. Piotr Stasik, Polsko. Zvláštní uznání: People Pebble (Lidé-oblázek), r. Jivko 
Darakchiev, Perrine Gamot, Velká Británie/Francie. – Nejlepší český dokument (sekce Česká 
radost): Hranice práce z televizního cyklu Český žurnál r. Apolena Rychlíková. Zvláštní 
uznání: Poslední šichta Tomáše Hisema, r. Jindřich Andrš; a Všechno má svůj čas, r. Viola 
Ježková. Cena studentské poroty (sekce Česká radost): Milda, r. Pavel Křemen. – Nejlepší 
experimentální film (sekce Fascinace – Světová soutěž): Boat People (Lidé lodí), r. Sarah 
Woodová, Velká Británie. Zvláštní uznání: The End of Time (Konec časů), r. Milcho 
Manchevski, Kuba/USA. – Nejlepší český experimentální dokumentární film (sekce Fascinace: 
Exprmntl.cz): Konzerva, r. Lucie Navrátilová. Zvláštní uznání: Tradice, r. Kateřina Turečková. 
– Nejlepší debut (sekce První světla): Meteorlar (Meteory), r. Gürcan Keltek, Turecko; a 
Panoptic, r. Rana Eidová, Libanon/Spojené arabské emiráty. Cena studentské poroty (sekce 
První světla): The Making of Justice (Tvoření spravedlnosti), r. Sarah Vanheeová, Belgie. – 
Nejlepší krátký dok. film (sekce Krátká radost): Interiors & Exteriors (Interiéry a exteriéry), r. 
Ashique Mostafa, Bangladéš. – Nejlepší svědectví o politice (sekce Svědectví o politice): Last 
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Men in Aleppo (Poslední v Aleppu), r. Feras Fayyad, Dánsko/Sýrie/Spolková republika 
Německo. – Nejlepší svědectví o poznání (sekce Svědectví o poznání): Ataque de pánico 
(Panický záchvat), r. Ernesto Ardito, Argentina. – Nejlepší svědectví o přírodě (sekce 
Svědectví o přírodě): Nature: All Rights Reserved (Příroda: Všechna práva vymezen), r. 
Sebastian Mulder, Nizozemsko. – Cena diváků: Hranice práce z televizního cyklu Český 
žurnál. – Cena za přínos světové kinematografii: Marcel Ophuls. – Cena Respektu: Ruličkáři, 
r. Janek Rubeš, Česká republika. –Nejkrásnější festivalový plakát Festival Identity: Beldocs 
International Documentary Film Festival. Cena diváků: Beldocs International Documentary 
Film Festival. – Ceny Institutu dokumentárního filmu: Cena Silver Eye: (celovečerní dok.) 
Sand und Blut (Krev a písek), r. Matthias Krepp, Rakousko. (středometrážní dok.) Bumažnyje 
zvezdy (Papírové hvězdy), r. Inna Omelčenková, Rusko; (krátký dokument) Proch (Prach), r. 
Jakub Radej, Polsko. 
 
30. mezinárodní filmový festival Tokio 
25. 10. – 3. 11. 2017; výběr 
Velká cena, Cena guvernéra Tokia: Bugday (Pšenice), r. Semih Kaplanoglu, Turecko/Spolková 
republika Německo/Francie/Švédsko/Katar. – Zvláštní cena poroty: Il cratere (Kráter), r. 
Silvia Luziová, Luca Bellino, Itálie. – Cena za režii: Edmund Yeo ve filmu Aquérat (My mrtví), 
Malajsie. – Cena za ženský herecký výkon: Adeline D’Hermyová ve filmu Maryline, r. 
Guillaume Gallienne, Francie. – Cena za mužský herecký výkon: Duan Yihong ve filmu Bao 
xue jiang zhi (Hrozící bouře), r. Dong Yue, Čína. – Cena za umělecký přínos: Hrozící bouře. – 
Cena za scénář: Armomurhaaja (Usmrcovač zvířat), sc. a r. Teemu Nikki, Finsko – Cena 
diváků: Katte ni furuetero (Tremble All You Want), r. Akiko Ookuová, Japonsko. – Cena 
Samuraj: Ryuichi Sakamoto. 
 
DOK Lipsko, 60. mezinárodní lipský festival dokumentárních a animovaných filmů 
Spolková republika Německo, 30. 10. – 5. 11. 2017; výběr 
Dokumentární filmy: Zlatá holubice: (dlouhý film) Licu, a Romanian story (Licu, rumunské 
příběh), r. Ana Dumitrescuová, Rumunsko; (krátký film) Na cinza fica calor (Popel zůstává 
horký), r. Mónica Martins Nunesová, Kapverdské ostrovy/Portugalsko/Spolková republika 
Německo. – Animovaný krátký film: Zlatá holubice: Deyzangeroo, r. Ehsan Gharib, Kanada. – 
Zlatá holubice v soutěži animovaných dokumentů: Mamma’s hår (Mamčiny vlasy), r. Maja 
Arnekleivová, Norsko. – Zlatá holubice v soutěži Next Masters: Baek-gu, r. Boram Kimová, 
Jižní Korea. – Cena FIPRESCI: El proyecto (Projekt), r. Alejandro Alonso Estrella, Kuba. – Cena 
ekumenické poroty: Liefde is aardappelen (Láska jsou brambory), r. Aliona van der Horstová, 
Nizozemsko. 
 
27. filmový festival Chotěbuz, festival východoevropských filmů 
Spolková republika Německo, 7. – 12. 11. 2017; výběr 
Hlavní cena: Dzikie róże (Divoké růže), r. Anna Jadowská, Polsko. – Zvláštní cena za režii: 
Maciej Pieprzyca ve filmu Jestem mordercą (Jsem vrah), Polsko. – Cena za vynikající mužský 
herecký výkon: Mirosław Haniszewski ve filmu Jsem vrah. – Cena za vynikající ženský 
herecký výkon: Maria Nieradkiewiczová ve filmu Divoké růže. – Hlavní cena v soutěži kr. 
filmů: Atlantída, r. Michal Blaško, Slovensko/Česká republika. Zvláštní cena poroty kr. filmů: 
Lalaj-balalaj (Kolotoč), r. Ruslan Bratov, Rusko. – Cena za nejlepší debut: Bari lujs (Dobré 
ráno), r. Anna Arevšatyanová, Arménie. – Cena diváků: Planeta Singli (Planeta singlů), r. 
Mitja Okorn, Polsko. – Cena FIPRESCI: Divoké růže. – Cena ekumenické poroty: Divoké růže. 
 
Mezipatra 2017, 18. queer filmový festival, Praha, Brno 
2. – 9. 11. 2017 
Hlavní cena za nejlepší celovečerní film: Plážoví flákači (Beach Rats), r. Eliza Hittmanová, 
USA. – Cena studentské poroty za kr. f.: Tranzicija (Tranzice), r. Milica Tomović, Srbsko. – 
Cena diváků: Na konci světa (God’s Own Country), r. Francis Lee, Velká Británie. 
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19. mezinárodní filmový festival Bratislava 2017 
9. – 16. 11. 2017 
Cena za nejlepší film: Chlapi nepláčou (Muškarci ne plaču), r. Alen Drljević, Bosna a 
Hercegovina/Slovinsko/Chorvatsko/Spolková republika Německo. – Cena pro nejlepšího 
režiséra: Soleen Yusefová ve filmu Haus ohne Dach (Dům bez střechy), Spolková republika 
Německo/Irák/Katar. – Cena za nejlepší mužský herecký výkon: Navid Mohammadzadeh ve 
filmu Bedoune tarikh, bedoune emza (Bez data, bez podpisu), r. Vahid Jalilvand, Írán. – Cena 
za nejlepší ženský herecký výkon: Laetitia Doschová ve filmu Jeune femme (Paula), r. Léonor 
Serrailleová, Francie/Belgie. – Cena za nejlepší dokumentární film: Meteorlar (Meteory), r. 
Gürcan Keltek, Nizozemsko/Turecko. – Cena za nejlepší krátký film: Les îles (Ostrovy), r. Yann 
Gonzalez, Francie. Čestné uznání poroty soutěže krátkých filmů: Amateurs (Amatéři), r. 
Naveen Padmanabha, Idnie. – Ocenění za uměleckou výjimečnost ve světové kinematografii: 
Jean-Marc Barr. – Laureát ocenění Mezinárodního filmového festivalu Bratislava, držitel 
dlaždice na Filmovém chodníku slávy: Božidara Turzonovová. – Cena FIPRESCI: Bez data, bez 
podpisu. – Cena studentské poroty: Paula. 
 
66. mezinárodní filmový festival Mannheim a Heidelberg 
Spolková republika Německo, 9. – 19. 11. 2017; výběr 
Velká cena Mannheimu–Heidelbergu pro nováčka roku: See you in Texas (Sejdeme se v 
Texasu), r. Vito Palmieri, Itálie. – Zvláštní cena pro nováčka roku: Baboy halas/Wailings in 
the Forest (Chvění v lese), r. Bagane Fiola, Filipíny. – Zvláštní cena za počin roku 2017: Sabit 
Kurmanbekov ve filmu Oralman (Navrátilci), r. Sabit Kurmanbekov, Kazachstán. – Cena 
FIPRESCI: Zer, r. Kazim Öz, Turecko/Spolková republika Německo. – Cena ekumenické 
poroty: Une vie ailleurs (Život jinde), r. Olivier Peyon, Francie/Urugay. – Cena diváků: ex 
aequo Život jinde; Zer. 
 
Camerimage 2017, 25. mezinárodní filmový festival kameramanského umění 
Bydhošť 
Polsko, 11. – 18. 11. 2017; výběr 
Zlatá žába: O těle a duši (Testről és lélekről), kam. Maté Herbai; r. Ildikó Enyediová, 
Maďarsko. – Stříbrná žába: Nemilovaní (Něljubov), kam. Michail Kričman; r. Andrej 
Zvjagincev, Rusko/Francie. – Bronzová žába: First They Killed My Father (Nejdřív zabili mého 
otce), kam. Anthony Dod Mantle; r. Angelina Jolieová, USA. – Zlatá žába za dokument: 
(dlouhometrážní) Radio Kobani, kam. Nina Badouxová; r. Reber Dosky, Nizozemsko; (hraný 
dokument) Potentiae, kam. Ricardo Garfias; r. Javier Toscano, Mexiko. – Ceny v soutěži 
debutů: (za režii) Borg/McEnroe (Borg/McEnroe), r. Janusz Metz; kam. Niels Thastum, 
Švédsko/Dánsko/Finsko; (za kameru) Vinterbrødre (Zimní bratři), kam. Maria von 
Hausswolffová; r. Hlynur Palmasón, Dánsko. – Cena FIPRESCI: Sweet Country, kam. Dylan 
River, Warwick Thornton, r. Warwick Thornton, USA. – Cena diváků: Tři billboardy kousek za 
Ebbingem (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), kam. Ben Davis; r. Martin McDonagh, 
USA. 
 
Filmová cena Evropského parlamentu LUX 2017 
14. 11. 2017, Štrasburk: Sámská krev (Sameblod), r. Amanda Kernellová, 
Švédsko/Norsko/Dánsko. 
 
20. festival francouzského filmu 
Česká republika, 22. – 29. 11. 2017 
Cena diváků TV5Monde: Django, r. Etienne Comar, Francie. 
 
PAF Olomouc 2017, Abracadabra, 16. přehlídka filmové animace a současného 
umění 
7. – 10. 12. 2017 
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Hlavní cena v sekci Jiné vize CZ: Deniel Přílučík za film Blind Bidding. – Cena diváků: Johana 
Novotná za film Youuu. 
 
Evropské filmové ceny 2017, udílené Evropskou filmovou akademií (EFA) 
30. ročník; Berlín, Spolková republika Německo; 9. 12. 2017 
Evropský film roku: Čtverec (The Square), r. Ruben Östlund, prod. Erik Hemmendoff, Philippe 
Bober, Švédsko/Spolková republika Německo/Francie/Dánsko. – Evropská komedie roku: 
Čtverec. – Evropský režisér roku: Ruben Östlund ve filmu Čtverec. – Evropský herec roku: 
Claes Baeng ve filmu Čtverec. – Evropská herečka roku: Alexandra Borbélyová ve filmu O 
těle a duši (testről és lélekről), r. Ildikó Enyediová, Maďarsko. – Evropský scenárista roku: 
Ruben Östlund ve filmu Čtverec. – Evropský kameraman roku – Cena Carla Di Palmy: Michail 
Kričman ve filmu Nemilovaní (Něljubov), r. Andrej Zvjagincem, Rusko/Francie. – Evropský 
skladatel roku: Jevgenij a Saša Galperineovi ve filmu Nemilovaní. – Evropská architektka 
roku: Josefin Åsbergová ve filmu Čtverec (The Square), r. Ruben Östlund, Švédsko/Spolková 
republika Německo/Francie/Dánsko. – Evropská návrhářka kostýmů roku: Katarzyna 
Lewińská ve filmu Přes kosti mrtvých (Pokot), r. Agnieszka Hollandová, Kasia Adamiková, 
Polsko/Spolková republika Německo/Česká republika/Švédsko/Slovensko. – Evropský maskér 
(a účesy) roku: Leendert van Nimwegen ve filmu Brimstone, r. Martin Koolhoven, 
Nizozemsko/Francie/Spolková republika Německo/Belgie/Švédsko/Velká Británie/USA. – 
Evropský střihač roku: Robin Campillo ve filmu 120 BPM (120 battement par minute), r. 
Robin Campillo, Francie. – Evropský design zvuku: Oriol Tarragó ve filmu Volání netvora: 
Příběh živoat (A Monster Calls), r. J. A. Bayona, USA/Španělsko/Velká Británie. – Evropský 
objev roku – Cena FIPRESCI: Lady Macbeth (Lady Macbeth), r. William Oldroyd, Velká 
Británie. – Evropský dokument roku: Komunia (Přijímání), r. Anna Zamecká, Polsko. – 
Evropský animovaný film roku: S láskou Vincent (Loving Vincent), r. Dorota Kobielová, Hugh 
Welchman, Velká Británie/Polsko. – Evropský krátký film roku: Timecode, r. Juanjo Giménez 
Peña, Španělsko. – Cena za evropskou koprodukci – Cena Eurimages: producentka Cedomir 
Kolar, Francie. – Cena EFA za celoživotní dílo: Alexandr Sokurov. – Cena za evropský přínos 
světovému filmu: Julie Delpyová. – Čestná cena prezidenta a výboru EFA: Andrzej Wajda. – 
Cena diváků za nejlepší evropský film: Vor der Morgenröte (Před ranními červánky), r. Maria 
Schraderová, Spolková republika Německo/Francie/Rakousko. 
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Profily režisérů zahraničních filmů v české kinodistribuci 2017 
 
 
Affleck, Ben k filmu Pod rouškou noci 37 

Alfredson, Tomas k filmu Sněhulák 38 

Anders, Sean k filmu Táta je doma 2 39 

Anderson, Paul W. k filmu Resident Evil: 
Poslední kapitola 39 

Andreasjan, Sarik k filmu Ochránci 40 

Apted, Michael k filmu V utajení 41 

Arcel, Nikolaj k filmu Temná věž 43 

Aronofsky, Darren k filmu matka! 43 

Asbury, Kelly k filmu Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice 44 

Bay, Michael k filmu Transformers: 
Poslední rytíř 45 

Bayona, J. A. k filmu Volání netvora: 
Příběh života 46 

Bebjak, Peter k filmu Čára 46 

Bercotová, Emmanuelle k filmu 150 
miligramů 47 

Besson, Luc k filmu Valerian a Město tisíce 
planet 48 

Bonello, Bertrand k filmu Nocturama 50 

Bornedal, Ole k filmu Zabijáci z maloměsta 51 

Boyle, Danny k filmu T2 Trainspotting 51 

Braff, Zach k filmu Loupež ve velkém stylu 52 

Branagh, Kenneth k filmu Vražda v Orient 
expresu 53 

Breathnach, Paddy k filmu Viva 55 

Brosens, Peter k filmu Král Belgičanů 56 

Burger, Janez k filmu Circus Fantasticus 57 

Cameron, James k filmu Terminátor 2: 
Den zúčtování ve 3D 57 

Caroová, Niki k filmu Úkryt v zoo 59 

Canet Guillaume k filmu Rock’n Roll 59 

Caruso, D. J. k filmu xXx: Návrat Xandera 
Cage 60 

Clooney, George k filmu Suburbicon: 
Temné předměstí 61 

Cohn, Mariano k filmu Vážený občan 63 

Condon, Bill k filmu Kráska a zvíře 64 

Coppolaová, Sofia k filmu Oklamaný 65 

Corbijn, Anton k filmu Depeche Mode 
live In Berlin 66 

Cuesta, Michael k filmu Americký zabiják 66 

Čang I-mou k filmu Velká čínská zeď 67 

Dardenne, Jean-Pierre k filmu Neznámá 
dívka 68 

Dardenne, Luc k filmu Neznámá dívka 68 

Davis, Garth k filmu Lion 70 

Ducournauová, Julia k filmu Raw 70 

Duguay, Christian k filmu Z Paříže do Paříže 71 

Dumała, Piotr k filmu Ederly 72 

Duprat, Gastón k filmu Vážený občan 72 

Enyediová, Ildikó k filmu O těle a duši 73 

Espinosa, Daniel k filmu Život 74 

Farhádí, Asghar k filmu Klient 74 

Fellini, Federico k filmu Sladký život 75 

Foley, James k filmu Padesát odstínů 
temnoty 77 

Fontaineová, Anne k filmu Agnus Dei 78 

Forman, Miloš k filmu Amadeus 79 

Gaghan, Stephen k filmu Zlato 81 

Gaup, Nils k filmu Poslední král 82 

Gélin, Hugo k filmu I dva jsou rodina 83 

Genovese, Paolo k filmům Místo 
splněných přání a Naprostí cizinci 83 

Gilliam, Terry k filmu Brazil 84 

Gordon, Seth k filmu Pobřezní hlídka 85 

Gray F. Gary k filmu Rychle a zběsile 8 86 

Gray, James k filmu Ztracené město 2 87 

Grisebachová, Valeska k filmu Western 88 

Grozevová, Kristina k filmu Glory 88 

Guiraudie, Alain k filmu Stát pevně 88 

Gunn, James k filmu Strážci Galaxie Vol. 2 89 

Hallström, Lasse k filmu Psí poslání 90 

Hamburg, John k filmu Proč právě on? 91 

Hancock, John Lee k filmu Zakladatel 91 

Hazanavicius, Michel k filmu Obávaný 92 
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Hegemannová, Helene k filmu Axolotl 
Overkill 93 

Hicks, Scott k filmu Pád 93 

Hughes, Patrick k filmu 
Zabiják & bodyguard 94 

Chadwick, Justin k filmu Tulipánová 
horečka 95 

Chauveron, Philippe de k filmu Srdečně 
vás vítáme 95 

Chazelle, Damien k filmu La La Land 96 

Idsøeová, Vibeke k filmu Lví žena 97 

Israelite, Dean k filmu Power Rangers: 
Strážci vesmíru 97 

Jackson, Mick k filmu Popírání holocaustu 97 

Jacquet, Luc k filmu Putování tučňáků: 
Volání oceánu 98 

Janák, Karel k filmu Cuky Luky Film 99 

Jarmusch, Jim k filmu Paterson 100 

Jenkins, Barry k filmu Moonlight 101 

Jenkinsová, Patty k filmu Wonder 
Woman 102 

Jimenez, Cédric k filmu Smrtihlav 102 

Johnson, Rian k filmu Star Wars: 
Poslední z Jediů 103 

Karukoski, Dome k filmu Tom of Finland 103 

Kasdan, Jake k filmu Jumanji: 
Vítejte v džungli! 104 

Kaurismäki, Aki k filmu Druhá strana 
naděje 104 

Kaurismäki, Mika k filmu Královna 
Kristýna 106 

Keiningová, AlexandraTherese k filmu 
Kluci 107 

Kernellová, Amanda k filmu Sámská krev 108 

King, Paul k filmu Paddington 2 108 

Kore-eda, Hirokazu k filmu Po bouři 108 

Kozole, Damjan k filmu Noční život 109 

Kurtzman, Alex k filmu Mumie 110 

Kusturica, Emir k filmu Na mléčné dráze 111 

Lanthimos, Yorgos k filmu Zabití 
posvátného jelena 112 

Larraín, Pablo k filmům Jackie a Neruda 113 

Liman, Doug k filmu Barry Seal: Nebeský 
gauner 114 

Loach, Ken k filmu Já, Daniel Blake 115 

Lonergan, Kenneth k filmu Místo u moře 116 

Malick, Terrence k filmu Cesta času 117 

Mangold, James k filmu Logan: Wolverine 119 

Matuszyński, Jan P. k filmu Poslední 
rodina 119 

McGrath, Tom k filmu Mimi šéf 120 

Meghieová, Stella k filmu Všechno, úplně 
všechno 120 

Mungiu, Cristian k filmu Zkouška 
dospělosti 120 

Negret, Antonio k filmu Extrémní rychlost 121 

Nolan, Christopher k filmu Dunkerk 122 

Oldroyd, William k filmu lady Macbeth 122 

Östlund, Ruben k filmu Čtverec 123 

Ozon, François k filmu Dvojitý milenec 123 

Peele, Jordan k filmu Uteč 125 

Petranović, Silvije k filmu Tovaryšstvo 
Ježíšovo 125 

Ponsoldt, James k filmu The Circle 126 

Quillévéréová, Katell k filmu Život za život 126 

Radović, Miloš k filmu Deník strojvůdce 127 

Reeves, Matt k filmu Válka o planetu opic 127 

Riahi, Arash T. k filmu Kinders 128 

Riahi, Arman T. k filmu Kinders 128 

Ritchie, Guy k filmu Král Artuš: 
Legenda o meči 128 

Rønning, Joachim k filmu Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta 129 

Rothemund, Marc k filmu Rande naslepo 130 

Saldanha, Carlos k filmu Ferdinand 131 

Salle, Jérôme k filmu Odysea 131 

Sandberg, Espen k filmu Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta 132 

Sanders, Rupert k filmu Ghost in the Shell 132 

Scorsese, Martin k filmu Mlčení 132 

Scott, Ridley k filmu Vetřelec: Covenant 135 

Seidl, Ulrcih k filmu Safari 138 

Sheridan, Taylor k filmu Wind River 139 
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Shyamalan M. Night k filmu Rozpolcený 140 

Schaffner, Franklin J. k filmu Planeta opic 141 

Skjoldbjaerg, Erik k filmu Pyroman 142 

Snyder, Zack k filmu Liga spravedlnosti 143 

Soderbergh, Steven k filmu Loganovi 
parťáci 143 

Stahelski, Chad k filmu John Wick 2 146 

Tanović, Danis k filmu Smrt v Sarajevu 147 

Tartakovsky, Genndy k filmu Mazlíček 147 

Téchiné, André k filmu V sedmnácti 148 

Titleová, Stacy k filmu Skryté zlo 149 

Trueba, Fernando k filmu Španělská 
královna 150 

Valčanov, Petar k filmu Glory 151 

Vaughn, Matthew k filmu Kingsman: 
Zlatý kruh 152 

Verbinski, Gore k filmu Lék na život 152 

Villeneuve, Denis k filmu Blade Runner 
2049 153 

Virzì, Paolo k filmu Šíleně šťastná 154 

Vogt-Roberts, Jordan k filmu Kong: 
Ostrov lebek 155 

Wachowská Lana k filmu Matrix 156 

Wachowská Lilly k filmu Matrix 156 

Wajda, Andrzej k filmu Mžitky 156 

Wasilewski, Tomasz k filmu Spojené 
státy lásky 159 

Wirkola, Tommy k filmu 7 životů 159 

Woodworthová, Jessica k filmu Král 
Belgičanů 160 

Wright, Edgar k filmu Baby Driver 160 

Zemeckis, Robert k filmu Spojenci 161 
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Affleck, Ben k filmu Pod rouškou noci 
BEN AFFLECK (vlastním jménem Benjamin Géza Affleck-Boldt, nar. 15. 8. 1972, Berkeley, 
Kalifornie) vyrůstal v Massachusetts. Už jako dítě hrál v televizních seriálech pro mládež The 
Voyage of the Mimi (1984, Plavba lodi Mimi), The Second Voyage of the Mimi (1988, Druhá 
plavba Mimi) a po boku Madeline Kahnové v dramatu Wanted: The Perfect Guy (1986, Hledá 
se: Dokonalý chlap; r. Catlin Adamsová) z cyklu ABC Afterschool Specials. Po maturitě se 
načas usadil v New Yorku a na začátku 90. let se přestěhoval do Los Angeles. Vytvořil jednu z 
hlavních úloh v dramatickém televizním seriálu Against the Grain (1993–1994, Proti srsti) a 
jako host se objevil v seriálech Almost Home (Skoro doma) a Lifestories: Families in Crisis 
(Příběhy ze života: Rodiny v krizi). Účinkoval rovněž v krátkém snímku Fanatic (2000; r. Paul 
Thomas Anderson), uvedeném v rámci populárního pořadu Saturday Night Live. Ve filmech 
začínal jako představitel menších rolí, výjimkou byla ústřední postava zamilovaného 
komiksového autora Holdena McNeila v nezávislém filmu jeho oblíbeného režiséra Kevina 
Smitha Hledám Amy. S dlouholetým kamarádem Mattem Damonem se prosadili jako autoři 
scénáře úspěšného psychologického dramatu Dobrý Will Hunting (mimo jiné Oscar, Zlatý 
glóbus, Cena NBR) a jako výkonní producenti se podíleli na dokumentárním seriálu Project 
Greenlight (2001–2015; čtyři nominace na Cenu Emmy) o celostátní soutěži na realizaci 
celovečerního filmového projektu, již sami iniciovali, na dramatickém seriálu z malého města 
Push, Nevada (2002; + spol. sc.), na reality show The Runner (2016, Běžec), na sci-fi seriálu 
Incorporated (2016–2017) a také na několika filmech. Do diváckého povědomí Affleck 
vstoupil úlohou frajerského vrtaře A. J. Frosta v katastrofickém hitu Armageddon. Další 
popularitu získal hlavními postavami kapitána McCawleyho ve válečném dramatu Pearl 
Harbor a agenta CIA Jacka Ryana v adaptaci románu Toma Clancyho Nejhorší obavy. Za své 
herectví sklidil i zaslouženou kritiku, v roce 2003 se stal držitelem Zlaté maliny za tři tituly, 
komiksový snímek Daredevil, milostný příběh Láska s rizikem a adaptaci sci-fi povídky Philipa 
Dicka Výplata. Umělecky se rehabilitoval především jako režisér kriminálních dramat Gone 
Baby Gone (Cena NBR za nejlepší režijní debut) a Město (Cena NBR pro herecký soubor, 
nominace na Cenu WGA za adaptovaný scénář), odehrávajících se na bostonských 
předměstích. S největším ohlasem se setkal politický thriller podle skutečné události z roku 
1980 Argo (mimo jiné Oscar a Zlatý glóbus za nejlepší film, Cena BAFTA za nejlepší film a 
režii, Zvláštní cena NBR). Určitého znovuzrození se dočkal i jako herec, zejména skutečnou 
postavou televizního Supermana George Reevese v dramatu Hollywoodland (Volpiho pohár 
na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, Cena Saturn, nominace na Zlatý glóbus) a 
rolí opuštěného manžela Nicka Dunnea v přepisu bestselleru Gillian Flynnové Zmizelá. V roce 
2016 se stal novým představitelem Batmana. Od června 2005 je ženatý s herečkou Jennifer 
Garnerovou, s níž má dvě dcery. Jeho mladší bratr Casey Affleck (nar. 1975) je také známým 
hercem. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) The Dark End of the Street (1981, 
Temný konec ulice; r. Jan Egleson), Hands of a Stranger (TV–1987, Vražedný stisk; r. Larry 
Elikann – V), Field of Dreams (1989, Hřiště snů; r. Phil Alden Robinson – V), Daddy (TV–1991, 
Táta; r. Michael Miller – TV), Buffy – zabíječka upírů (1992, Buffy the Vampire Slayer; r. Fran 
Rubel Kuzuiová), School Ties (1992, Školní pouta; r. Robert Mandel – V), Dazed and Confused 
(1993, Omámení a zmatení; r. Richard Linklater – TV), Mallrats (1995, Flákači; r. Kevin Smith 
– V), Glory Daze (1995, V oparu slávy; r. Rich Wilkes), Chasing Amy (1996, Hledám Amy; r. 
Kevin Smith – V), Going All the Way (1997, Vem mě s sebou; r. Mark Pellington – V), Dobrý 
Will Hunting (1997, Good Will Hunting; r. Gus Van Sant; + spol. sc.), Phantoms (1998, 
Fantom; r. Joe Chappelle – V), Armageddon (1998, Armageddon; r. Michael Bay), Zamilovaný 
Shakespeare (1998, Shakespeare in Love; r. John Madden), 200 cigaret (1999, 200 Cigarettes; 
r. Risa Bramon Garciaová), Živelná pohroma (1999, Forces of Nature; r. Bronwen 
Hughesová), Dogma (1999, Dogma; r. Kevin Smith), Riziko (2000, Boiler Room; r. Ben 
Younger), Falešná hra (2000, Reindeer Games; r. John Frankenheimer), anim. f. Joseph: King 
of Dreams (2000, Josef – král snů; r. Rob LaDuca, Robert Ramirez; hlas – V), Nahoru, dolů 
(2000, Bounce; r. Don Roos), Pearl Harbor (2001, Pearl Harbor; r. Michael Bay), Daddy and 
Them (2001, Táta a ti druzí; r. Billy Bob Thornton – TV), Jay a Mlčenlivej Bob vrací úder (2001, 
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Jay and Silent Bob Strike Back; r. Kevin Smith), The Third Wheel (2001, Pomoc!!! Já mám 
rande; r. Jordan Brady; + spol. prod. – V), Changing Lanes (2002, Incident; r. Roger Michell – 
V), Nejhorší obavy (2002, The Sum of All Fears; r. Phil Alden Robinson), Daredevil (2003, 
Daredevil; r. Mark Steven Johnson), Gigli (2003, Láska s rizikem; r. Martin Brest – V), Výplata 
(2003, Paycheck; r. John Woo), Táta na plný úvazek (2004, Jersey Girl; r. Kevin Smith), 
Surviving Christmas (2004, Přežít Vánoce; r. Mike Mitchelll – V), Man About Town (2006, 
Světák; r. Mike Binder – V), Clerks: Muži za pultem (2006, Clerks II; r. Kevin Smith), 
Hollywoodland (2006; r. Allen Coulter – V), Sejmi eso (2007, Smokin’ Aces; r. Joe Carnahan), 
Až tak moc tě nežere (2008, He’s Just Not That Into You; r. Ken Kwapis), Na odstřel (2009, 
State of Play; r. Kevin Macdonald), Extract (2009, Extrakt; r. Mike Judge – TV), The Company 
Men (2010, Manažeři; r. John Wells), To the Wonder (2012, K zázraku; r. Terrence Malick – 
V), Hra na hraně (2013, Runner Runner; r. Brad Furman), Zmizelá (2014, Gone Girl; r. David 
Fincher), Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti (2016, Batman v Superman: Dawn of 
Justice; r. Zack Snyder), Sebevražedný oddíl (2016, Suicide Squad; r. David Ayer), Zúčtování 
(2016, The Accountant; r. Gavin O’Connor), Justice League (2017, Liga spravedlnosti; r. Zack 
Snyder), (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. I Killed My Lesbian Wife, Hung Her on a Meat 
Hook, and Now I Have a Three-Picture Deal at Disney (1993, Zabil jsem svoji lesbickou 
manželku, pověsil ji na hák a teď mám smlouvu na tři filmy u Disneyho), přepis románu 
Dennise Lehanea Sbohem, baby o soukromém detektivovi, pátrajícím po zmizelé čtyřleté 
holčičce, Gone Baby Gone (2007, Gone Baby Gone; + spol. sc., spol. prod.) s pozoruhodným 
výkonem Caseyho Afflecka, příběh bankovního lupiče, přitahovaného svědkyní jednoho z 
přepadení, The Town (2010, Město; + spol. sc., herec – V), v němž hrál s Rebeccou Hallovou, 
dramatická rekonstrukce útěku amerických diplomatů z Teheránu Argo (2012, Argo; + spol. 
prod., herec), v níž sám ztělesnil strůjce odvážné akce, agenta CIA Tonyho Mendeze, který se 
vydával za filmového producenta, další adaptace Lehaneova románu Pod rouškou noci 
(2016, Live by Night; + sc., spol. prod., herec), v němž hrál irského gangstera za prohibice na 
Floridě; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Stolen Summer (2001, 
Ukradené léto; r. Pete Jones – V), Speakeasy (2002; r. Brendan Murphy), The Battle of Shaker 
Heights (2003, Bitva o Shaker Heights; r. Kyle Rankin, Efram Potelle), Krvavá hostina (2006, 
Feast; r. John Gulager), dok. Reporter (2009, Reportér; r. Eric Daniel Metzgar), The Leisure 
Class (TV–2015, Cesta do vyšší společnosti; r. Jason Mann – TV), Bending the Arc (2017, 
Naklonit oblouk; r. Kief Davidson, Pedro Kos). -mim- 
 
Alfredson, Tomas k filmu Sněhulák 
TOMAS ALFREDSON (vlastním jménem Hans Christian Tomas Alfredson, nar. 1. 4. 1965, 
Lidingö, provincie Stockholm) pochází z filmařské rodiny. Je synem herce a režiséra Hanse 
Alfredsona (1931–2017) a mladším bratrem filmového režiséra Daniela Alfredsona (nar. 
1959). S prostředím ateliérů se seznamoval už od dětství jako představitel drobných 
chlapeckých rolí. Bez odborného vzdělání si osvojoval jako asistent různé filmařské profese 
nejprve v televizi, kde dostal také první příležitosti režírovat seriály Ikas-TV-kalas (1990, Ičin 
televizní večírek), Bert (1994), Irma och Gerd (1997, Irma a Gerda). Režisérský rejstřík 
postupně rozšířil o tvorbu celovečerních filmů pro kina, hudebních videoklipů a reklamních 
spotů. V roce 1999 se připojil jako režisér ke komediální skupině Killinggänget, s níž natočil 
nejprve hraný dokument Treska v Tallinnu a posléze úspěšnou černou komedii Čtyři odstíny 
hnědé, odměněnou ve čtyřech kategoriích (včetně nejlepší režie) národní filmovou cenou 
Zlatý brouk. Tuto trofej, tentokrát v pěti kategoriích (včetně nejlepší režie) získal jeho 
následující celovečerní snímek Ať vejde ten pravý, který navíc dosáhl pronikavého 
mezinárodního úspěchu v podobě četných festivalových ocenění (Amsterdam, Göteborg, 
Tribeca, Austin, Brusel a další) a poct od filmových kritiků. – Filmografie: (herec) Äppelkriget 
(1971, Jablečná válka; r. Tage Danielsson – TV), Picassos äventyr (1978, Picassova 
dobrodružství; r. Tage Danielsson – TV), SOPOR (1981, Odpad; r. Tage Danielsson), Den 
enfaldigen mördaren (1982, Slabomyslný vrah; r. Hans Alpedson), P & B (1983; r. Hans 
Alfredson), AK 3 (TV–2006; r. Ernst Billgren), (režie, není-li uvedeno jinak) rodinná komedie 
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ze života jednoho teenagera, inspirovaná televizním seriálem, Bert – den siste oskulden 
(1994, Bert – poslední panic; + herec), Torsk på Tallinn (TV–1999, Treska v Tallinnu) z cyklu 
En liten film, Soldater i månsken (TV–2000, Vojáci měsíčního svitu), krátká komedie 
Spermaharen (2002; + spol. sc.), drama o lidech žijících svou úřednickou prací, Kontorstid 
(2003, Úřední hodiny), čtyři povídky, jež s velkou dávkou černého humoru zobrazují osudy 
vykořeněných lidí, neschopných jakékoliv vzájemné komunikace, Fyra nyanser av brunt 
(2004, Čtyři odstíny hnědé; + spol. sc., herec), originální horor podle románu Johna Ajvidea 
Lindqvista Ať vejde ten pravý (2008, Låt den rätte komma in; + spol. střih), špionážní thriller 
podle románu Johna le Carrého Jeden musí z kola ven (2011, Tinker Tailor Soldier Spy), 
kriminální thriller podle detektivní knihy Joa Nesbøa Sněhulák (2017, The Snowman; + spol. 
prod.). -fik- 
 
Anders, Sean k filmu Táta je doma 2 
SEAN ANDERS (nar. 19. 6. 1969, Los Angeles) vyrůstal v městečku DeForest nedaleko 
wisconsinského Madisonu. Po maturitě se živil 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 mimo 
jiné 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) 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, Táta je doma (2015, Daddy’s Home; + spol. sc., spol. prod.) a 
její vánoční pokračování Táta je doma 2 (2017, Daddy’s Home 2; + spol. sc., spol. prod.), s 
Willem Ferrellem a Markem Wahlbergem. -mim- 
 
Anderson, Paul W. k filmu Resident Evil: Poslední kapitola 
PAUL W. S. ANDERSON (vlastním jménem 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 televizního seriálu El C. I. D. (1990–1992). 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 sérii Resident Evil. – Filmografie: (režie, 
není-li uvedeno jinak) kr. dok. The Spiral Cage (TV–1990, Dědičná klec; + sc.) o 
paralyzovaném komiksovém kreslíři Alu Davisonovi a Speed (TV–1991, Rychlost; + sc.) o 
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mladistvých delikventech, celovečerní hraný debut Shopping (1993, Nakupování; + sc.) o 
zlodějích, kteří vylupují obchodní výlohy tak, že do nich najíždějí v ukradených autech, 
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 (TV–2000, 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.), Resident Evil: Poslední kapitola (2016, Resident Evil: 
The Final Chapter; + sc., 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), Death Race: Inferno (2012, Rallye smrti: Peklo na Zemi; r. Roel 
Reiné; + spol. nám. – V). -mim- 
 
Andreasjan, Sarik k filmu Ochránci 
SARIK ANDREASJAN (nar. 24. 8. 1984, Jerevan, Arménie) absolvoval režisérské kurzy u Jurije 
Grymova a záhy se prosadil jako úspěšný tvůrce ruských diváckých hitů, zpočátku zejména 
komedií. V Kanadě natočil akční thriller Americká loupež. Specializuje se na akční 
spektakulární filmy v oblíbených žánrech. Jeho ambiciózním projektem je sci-fi Ochránci, jež 
má konkurovat americkým vzorům. Působí i jako scenárista a producent a často spolupracuje 
se staršími bratry, skladatelem Artašecem Andreasjanem (nar. 1979) a producentem 
Gevondem Andreasjanem (nar. 1981). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) komedie 
LopuChI (2009, LOpuChY; + spol. sc., herec), drama 45 santimetrov (2010, 45 centimetrů; 
spol. r. Stanislav Jegorov; + sc.), remake známé sovětské romantické komedie Služebnyj 
roman. Naše vremja (2011, Služební román. Naše doba; + spol. sc.), komedie Beremennyj 
(2011, Těhotný; + spol. sc., spol. prod.), dětský snímek Tot ješčjo Karloson! (2012, Pořád 
Karloson!; + spol. sc., spol. prod.), komediální melodrama Mamy (2012, Mámy; + spol. sc., 
spol. prod.) a jeho pokračování S Novym godom, mamy! (2012, Všechno nejlepší v novém 
roce, mámy!; spol. r., spol. sc., spol. prod.), komedie Čto tvorjat mužčiny! (2013, Co dělá 
muže!; + spol. sc., spol. prod.), akční kriminální drama American Heist (2015, Americká 
loupež; + spol. prod.) s Haydenem Christensenem a Adrienem Brodym, prázdninový 
povídkový snímek Druzja druzej (2014, Přátelé přátel; spol. r., spol. prod.), pokračování Čto 
tvorjat mužčiny! 2 (2015, Co dělá muže! 2; + spol. sc., spol. prod., herec), akční sci-fi thriller z 
budoucnosti Mafija: Igra na vyživanije (2016, Mafie: Hra na přežití; + nám., spol. prod.), 
katastrofický film podle skutečné události Zemletrasenije (2016, Zemětřesení; + spol. prod.), 
akční sci-fi Ochránci (2017, Zaščitniki; + spol. nám., spol. prod.), (podíl na produkci, není-li 
uvedeno jinak) Dubler (2012; r. Jevgenij Abyzov), Ňaňki (2012, Chůvy; r. Ašot Keščjan), 
Mužčina s garantijej (2012, Muž se zárukou; r. Arťjom Akseněnko), Ostrov vezenija (2013, 
Ostrov vězení; r. Kirill Kozlov), Cooties (2014, Breberky; r. Jonathan Millot, Cary Murnion), 
Ljogok na pomině (2014, Čert za dveřmi; r. Jevgenij Abyzov), Čempiony (2014, Šampioni; r. 
Arťjom Akseněnko, Dmitrij Ďužev, Emil Nikogosjan, Alexej Vakulov), Korporativ (2014, 
Podnikový večírek; r. Oleg Assadulin), Golosa bolšej strany (2016, Hlasy velké země; r. Tair 
Mamedov). -tbk- 
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Apted, Michael k filmu V utajení 
MICHAEL APTED (vlastním jménem Michael David Apted, nar. 10. 2. 1941, Aylesbury, 
Buckinghamshire) vyrůstal v essexském Ilfordu, kde jeho otec pracoval pro pojišťovnu. 
Vystudoval díky stipendiu práva a historii na univerzitě v Cambridgi (1963). Začínal jako 
rešeršér v manchesterském studiu nezávislé televizní společnosti Granada, kde se během tří 
let stal režisérem; od začátku 70. let byl na volné noze a pracoval pro BBC i pro ITV. Podílel se 
mimo jiné na pravidelném filmovém magazínu Cinema, na dokumentárních seriálech World 
in Action (Svět v pohybu) a The World Tomorrow (Svět zítřka; prod.), na populárním seriálu 
Coronation Street (1966–1967), na antologii City 68’ (1967–1968), na kriminálních seriálech 
Murder (1968, Vražda), Big Breadwinner Hog (1969, Velký živitel Hog) a Parkin’s Patch (1969, 
Parkinův revír), na první řadě sitcomu The Lovers (1970, Milenci), na dětském seriálu 
Follyfoot (1971–1973, Farma Follyfoot), na antologiích Country Matters (1972, Venkovské 
záležitosti), Childhood (1974, Dětství), Haunted (1974, Strašidla) a jiné. Za epizodu Polibky v 
padesáti z antologie Play for Today dostal Cenu BAFTA. Na začátku své kariéry byl asistentem 
kanadského režiséra Paula Almonda při natáčení krátkého dokumentu 7 Up (1963) o 
životních ambicích čtrnácti sedmiletých dětí, vybraných z protilehlých pólů společenského 
spektra. K těmto postavám se jako režisér a producent v pravidelných sedmiletých 
intervalech vracel, čímž vytvořil ojedinělý časosběrný seriál o předvídaných i nečekaných 
lidských osudech (14 Up; 21 Up; 28 Up; 35 Up; 42 Up; 49 Up; 56 Up), vyznamenaný mnoha 
poctami (mimo jiné dvěma Flahertyho cenami za dokument), v 90. letech produkoval i jeho 
americkou mutaci. Pracoval také pro známého britského producenta Davida Puttnama, 
mimo jiné v polovině 70. let na nedokončené adaptaci románu Raye Connollyho Trick or 
Treat (Koleda). Odešel do Hollywoodu, kde se prosadil životopisným snímkem První dáma 
country music, který ze sedmi oscarových nominací získal zlatou sošku pro představitelku 
hlavní role Sissy Spacekovou. Za mořem ještě zaujal dalším biografickým dílem Gorily v mlze, 
netradičním kriminálním snímkem Bouřlivé srdce a pak dostal příležitost režírovat bondovku 
Jeden svět nestačí, v níž jako ve většině jeho filmů měly víc prostoru ženské postavy. Za 
příběh odhalení německého šifrovacího stroje Enigma byl nominován na Britskou nezávislou 
filmovou cenu. Vedle hrané tvorby se i nadále věnoval dokumentaristice; oceněna byla jeho 
díla Ať nastane noc (Cena Grammy), Pohnout horou (Cena za nejlepší dokument na 
Mezinárodním filmovém festivalu ve Vancouveru, Cena ekumenické poroty v sekci Fórum 
nového filmu na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně) a Já a Isaac Newton (Zvláštní 
cena poroty za nejlepší dokument na Floridském filmovém festivalu). K formě časosběrného 
dokumentu se vrátil snímky Married in America (TV–2002, Manželství v Americe) a Married 
in America 2 (TV–2007, Manželství v Americe 2), v nichž sledoval devět dvojic z různých 
vrstev americké společnosti. Jako režisér se podílel na televizních seriálech My Life and Times 
(1991, Můj život a doba) Crossroads (1992–1993, Křižovatky; + spol. prod. – TV), New York 
News (1995, Zprávy z New Yorku – TV), Blind Justice (2005, Slepá justice – TV), Rome (2005, 
Řím; + spol. prod. – TV), za režii jehož pilotní epizody dostal Cenu Cechu amerických režisérů 
(DGA), What About Brian (2006–2007, Co s Brianem), Ray Donovan (2013–2020; uveden v 
televizi), Masters of Sex (2013–2016, Mistři sexu; + spol. prod.), Reckless (2014, Bezohlední – 
televizi), Bloodline (2016–2017, Pokrevní linie). Za dokumentární část své tvorby byl 
vyznamenán Mezinárodní asociací dokumentaristů (IDA; 1999) a na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Saint Louis (2008). Vykonával funkci prezidenta Cechu amerických režisérů (DGA; 
2003–2009), který mu za jeho služby udělil Cenu Richarda B. Aldriche (2012). Za své režijní 
úspěchy byl vyznamenán na Mezinárodním filmovém festivalu v Dubaji (2012) a na 
specializovaném festivalu Camerimage v Lodži (2016) a za přispění britskému filmovému 
průmyslu obdržel Řád sv. Michala a sv. Jiří (CMG; 2008). Má dva syny z prvního manželství a 
dceru ze vztahu s Australankou Taniou Rose Mellisovou. Jeho druhou ženou byla americká 
herečka a scenáristka Dana Stevensová, s níž má dalšího syna. V lednu 2014 se oženil s 
producentkou Paige Simpsonovou. Nejstarší potomek Paul Apted (1967–2014) pracoval v 
Hollywoodu jako střihač zvuku, mimo jiné i na několika otcových snímcích. – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) komedie There’s a Hole in Your Dustbin, Delilah (TV–1968, Máš 
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díru v popelnici, Dalilo), politické drama podle románu Williama Clarka Number Ten (TV–
1968, Číslo deset), drama Your Name’s Not God, It’s Edgar (TV–1968, Nejsi Bůh, jsi Edgar), 
příběh muže, který po autonehodě vzpomíná na svůj život, In a Cottage Hospital (TV–1969, 
Ve venkovské nemocnici), volná adaptace Gogolova Revizora pod názvem Don’t Touch Him, 
He Might Resent It (TV–1970, Nedotýkej se ho, může mu to vadit), přepis hry Henryho 
Livingse Big Soft Nellie (TV–1971, Kverulant), dramata Joy (TV–1972, Radost) a The Reporters 
(TV–1972, Reportéři), působivé drama z anglického venkova za druhé světové války Triple 
Echo (1972, Trojnásobná ozvěna – TV) s Glendou Jacksonovou a Oliverem Reedem, drama 
muže, který opustí rodinu, Kisses at Fifty (TV–1973, Polibky v padesáti), drama rodiny, jíž 
hrozí vystěhování, Highway Robbery (TV–1973, Loupež kvůli dálnici), příběh herecké rivality v 
ochotnickém souboru Jack Point (TV–1973), drama o vzestupu a pádu jedné hudební skupiny 
Stardust (1974) se zpěvákem Davidem Essexem, příběh dvou žen hledajících rozptýlení 
Wednesday Love (TV–1975, Středeční láska), adaptace Pinterovy hry The Collection (TV–
1976, Přehlídka) s Laurencem Olivierem, Malcolmem McDowellem a Alanem Batesem, 
drama o úniku radioaktivity v továrně na plutonium Stronger Than the Sun (TV–1977, Silnější 
než slunce) s Francescou Annisovou a Tomem Bellem, kriminální snímek The Squeeze (1977, 
Nátlak) se Stacym Keachem, fiktivní epizoda ze života proslulé autorky detektivek, nazvaná 
Agatha (1978, Agatha) s Vanessou Redgraveovou a Dustinem Hoffmanem, životní příběh 
zpěvačky Loretty Lynnové První dáma country music (1980, Coal Miner’s Daughter), 
romantická komedie Continental Divide (1981, Propastný rozdíl – TV) s Johnem Belushim a 
Blair Brownovou, komediálně laděný snímek o dospívající mládeži P’tang, Yang, Kipperbang 
(TV–1982), kriminální thriller, odehrávající se v Moskvě, Gorky Park (1983, Park Gorkého – V) 
s Williamem Hurtem, rodinné drama Prvorozený (1984, Firstborn) s Teri Garrovou a Peterem 
Wellerem, dok. Bring On the Night (1985, Ať nastane noc; + sc.) o vzniku nové skupiny 
skladatele a zpěváka Stinga, vrcholící jejich prvním koncertem, komedie z nemocničního 
prostředí Critical Condition (1986, Kritický stav) s Richardem Pryorem, životopis 
přírodovědkyně Dian Fosseyové, nazvaný Gorily v mlze (1988, Gorillas in the Mist) se 
Sigourney Weaverovou, dok. snímek o ruské rockové hvězdě Borisi Grebenšikovovi The Long 
Way Home (TV–1989, Dlouhá cesta domů), soudní drama Causa Wardových (1990, Class 
Action) s Genem Hackmanem a Mary Elizabeth Mastrantonioovou, dok. o soudním procesu s 
indiánským aktivistou, odsouzeným v roce 1975 za zabití dvou federálních agentů, Incident 
at Oglala (1991, Incident v Oglale) a s ním spřízněné kriminální drama z indiánské rezervace 
Thunderheart (1992, Bouřlivé srdce – V) s Valem Kilmerem a Samem Shepardem, kriminální 
thriller Záblesk ve tmě (1994, Blink) s Madeleine Stoweovou, dok. o čínských disidentech 
Moving the Mountain (1994, Pohnout horou – TV), psychologické drama divoké dívky Nell 
(1994, Nell) s Jodie Fosterovou, kriminální thriller Smrtící léčba (1996, Extreme Measures) s 
Hughem Grantem a Genem Hackmanem, dok. o tvůrčím procesu v různých druzích umění 
Inspirations (1997, Inspirace; + spol. prod.), drama bývalého trestance podle románu 
Waltera Mosleyho Always Outnumbered (TV–1998, Vždy proti přesile) s Laurencem 
Fishburnem, neprodaný pilotní snímek Nathan Dixon (TV–1999), dok. o tehdejších 
špičkových vědcích Me & Isaac Newton (1999, Já a Isaac Newton), bondovka Jeden svět 
nestačí (1999, The World Is Not Enough) s Piercem Brosnanem a Sophie Marceauovou, 
špionážní snímek z války Enigma (2001, Enigma) s Dougrayem Scottem a Kate Winsletovou, 
psychothriller Dost (2002, Enough) s Jennifer Lopezovou v úloze oběti domácího násilí, kr. f. 
o dospívající dívce, která se přizná k lesbické orientaci, Lipstick (2002, Rtěnka), historický 
snímek o idealistickém britském politikovi Williamu Wilberforceovi Amazing Grace (2006, 
Nezlomná vůle – V) s Ioanem Gruffuddem, oficiální dok. z fotbalového mistrovství světa The 
2006 FIFA World Cup Film: The Grand Finale (2006, Velké finále; spol. režie Pat O’Connor – 
TV), dok. o společenském dopadu fotbalu v různých částech světa The Power of the Game 
(2007, Síla hry), třetí díl z pohádkové série podle románů C. S. Lewise Letopisy Narnie: Plavba 
Jitřního poutníka (2010, The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader), 
neprodaný pilotní snímek Hallelujah (TV–2011), surfařský životopisný snímek Na divoké vlně 
(2012, Chasing Mavericks), jejž dokončil za nemocného kolegu Curtise Hansona, hodinový 
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dok. o výrobcích fotografických čoček a jejich uživatelích Bending the Light (2014, Ohýbání 
světla; + spol. prod.), natočený pro firmu Canon, akční špionážní thriller V utajení (2017, 
Unlocked) s Noomi Rapaceovou a Michaelem Douglasem; (produkce, výkonná produkce či 
podíl na nich, není-li uvedeno jinak) The River Rat (1984, Říční krysa; r. Tom Rickman – TV), 
Spies Like Us (1985, Špióni jako my; herec – V), Criminal Justice (TV–1990, Zločinná 
spravedlnost; r. Andy Wolk – V), Murder Without Motive: The Edmund Perry Story (TV–1991, 
Vražda bez motivu; r. Kevin Hooks – V), Intruders (TV–1992, Vetřelci; r. Dan Curtis – TV), 
Dracula (1992, Dracula; r. Francis Ford Coppola), Strapped (TV–1993, Nebezpečně ozbrojen; 
r. Forest Whitaker – V). -mim- 
 
Arcel, Nikolaj k filmu Temná věž 
NIKOLAJ ARCEL (nar. 25. 8. 1972, Kodaň) je synem psycholožky a architekta. Vystudoval režii 
na Dánské filmové škole v Kodani (2001). Jeho absolventský snímek Vojckova poslední 
symfonie získal Hlavní cenu na Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Clermont-Ferrand. Je 
autorem či spoluautorem (často s Rasmusem Heisterbergem) řady scénářů včetně adaptace 
prvního dílu slavné Larssonovy trilogie Milénium, Muži, kteří nenávidí ženy (nominace na 
Cenu BAFTA). Jako spoluautor námětu se podílel na seriálu De udvalgte (2005, Vyvolení). 
Arcelův celovečerní režijní debut Královská hra uspěl při vyhlašování dánských filmových cen 
Bodil (nejlepší dánský film, nejlepší režie, nejlepší scénář-adaptace). Největšího úspěchu 
dosáhl výpravným historickým snímkem Královská aféra, natočeným hlavně v České 
republice (Stříbrný medvěd na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně za scénář a 
mužský herecký výkon, dánská výroční cena Robert v devíti kategoriích včetně nejlepší režie, 
nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Césara pro nejlepší cizojazyčný film). Za tento 
snímek se stal též laureátem Dreyerovy ceny (2012), udělované především mladým 
filmařům. Jeho starší sestrou je herečka Nastja Arcelová (nar. 1963). – Filmografie: (scénář 
nebo podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. f. Meningen med Flemming (2001, Flemmingův 
význam; r. Ole Stenum), Klatretøsen (2002, Chyťte tu holku!; r. Hans Fabian Wullenweber – 
TV), Bagland (2003, Šrám; r. Anders Gustaffson), Cecilie (2007; r. H. F. Wullenweber), Fighter 
(2007, Bojovnice; r. Natasha Arthyová – V), dok. f. Forførerens fald (2007, Svůdcův případ; r. 
Laurits Munch-Petersen, Frank Piesechi Poulsen), anim. f. Rejsen til Saturn (2008, Cesta na 
Saturn; r. Thorbjørn Christoffersen, Craig Frank), Muži, kteří nenávidí ženy (2009, Män som 
hatar kvinnor; r. Niels Arden Oplev), kriminální thrillery podle předloh Jussiho Adlera-Olsena 
Žena v kleci (2013, Kvinden i buret; r. Mikkel Nørgaard), Antboy (2013; r. Ask Hasselbalch; 
spol. nám.), Zabijáci (2014, Fasandraeberne; r. Mikkel Nørgaard) a Vzkaz v láhvi (2016, 
Flaskepost fra P; r. Hans Petter Moland), (režie, scénář či podíl na něm) kr. filmy De vendte 
aldrig hjem (1997, Nikdy se nevrátí), Woyzecks sidste symfoni (2001, Vojckova poslední 
symfonie; + herec), politický thriller ze zákulisí parlamentních voleb podle románu Nielse 
Krauseho-Kjaera Kongekabale (2004, Královská hra), dobrodružná rodinná fantasy o souboji 
čtveřice hrdinů na život a na smrt se silami zla, De fortabte sjaeles Ø (2007, Ostrov 
ztracených duší – TV), laskavý a vtipný portrét generace mužů, vyvlékajících se z velkých 
závazků a hledajících odpovědi na zásadní otázky o životě a lásce, Sandheden om maend 
(2010, Pravda o mužích – TV), historická freska podle románu Bodil Steensen-Lethové o lásce 
mezi německým lékařem Johannem Struenseem a královnou Karolinou Matyldou, 
odehrávající se v letech 1766–1983, Královská aféra (2012, En kongelig affaere), 
hollywoodská akční fantasy podle předlohy Stephena Kinga o chlapci, nadaném zvláštním 
vizionářstvím a bojujícím proti silám zla za záchranu světa, Temná věž (2017, The Dark 
Tower). -fik- 
 
Aronofsky, Darren k filmu matka! 
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 
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Supermarket Sweep (mimo jiné 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 Mezinárodním 
filmovém festivalu ve Valladolidu ex aequo, nominace na Cenu ISA za režii), Wrestler (Zlatý 
lev na Mezinárodním filmovém festivalu 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 filmech se často objevuje téma posedlosti, která 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 Mezinárodním filmovém festivalu 
kameramanského umění 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). Potom byla jeho přítelkyní 
kanadská producentka Brandi-Ann Milbradtová a od roku 2016 herečka Jennifer 
Lawrenceová. – 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, realistické 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, alegorické hororové drama 
manželského páru, žijícího v osamělém domě, matka! (2017, mother!; + sc., spol. prod.) s 
Jennifer Lawrenceovou, Javierem Bardemem, Edem Harrisem a Michelle Pfeifferovou; (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 (2015, Probuzená 
posedlost; r. Mora Stephensová – TV), Jackie (2016, Jackie; r. Pablo Larraín), Aftermath 
(2016; r. Elliott Lester). -mim- 
 
Asbury, Kelly k filmu Šmoulové: Zapomenutá vesnice 
KELLY ASBURY (vlastním jménem Kelly Adam Asbury, nar. 15. 1. 1960, Beaumont, Texas) 
studoval dva roky Lamarovu univerzitu v rodném Beaumontu, ale díky doporučení Studia 
Walta Disneyho, kam se hlásil už jako sedmnáctiletý, nakonec vystudoval animaci na 
Kalifornském uměleckém institutu (CalArts). V letech 1983–1995 pracoval ve studiu Walt 
Disney Animation, zejména preprodukci jako autor storyboardů. Jako asistent se podílel na 
snímku z produkce Tima Burtona The Nightmare Before Christmas (1993, Ukradené Vánoce; 
r. Henry Sellick – V). V roce 1995 začal pracovat pro studio DreamWorks a spolurežíroval dva 
snímky, nominované na Oscara: Spirit – divoký hřebec a Shrek 2. Samostatně debutoval 
animovaným titulem Gnomeo a Julie. Na filmech se občas podílí i jako spoluscenárista a 
dabér animovaných postav. Vydal knihu Dummy Days (Dny břichomluveckých loutek; 2003) 
o pěti významných amerických břichomluvcích dvacátého století a dvanáct dětských knih, jež 
také sám ilustroval. – Filmografie (neúplná; animované filmy): (režie, není-li uvedeno jinak) 
westernový příběh Spirit: Stallion of the Cimarron (2002, Spirit – divoký hřebec; spol. r. Lorna 
Cooková – V), pokračování příhod hodného zeleného zlobra Shrek 2 (2004, Shrek 2; spol. r. 
Andrew Adamson, Conrad Vernon; + hlas), animovaná parafráze klasické sheakespearovské 



45 
 

látky Gnomeo a Julie (2011, Gnomeo & Juliet; + spol. nám., spol. sc., hlas) a nová 
dobrodružství modrých skřítků Šmoulové: Zapomenutá vesnice (2017, Smurfs: The Lost 
Village; + hlas). -tbk- 
 
Bay, Michael k filmu Transformers: Poslední rytíř 
MICHAEL BAY (vlastním jménem 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, například v jedné epizodě seriálu Miami Vice (uveden v televizi). 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 
televizních seriálů Black Sails (2014–2017, Černé plachty) a The Last Ship (2014–2018, 
Poslední loď – TV). 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) s 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), opět s Martinem Lawrencem a 
Willem Smithem, sci-fi drama Ostrov (2005, The Island; + spol. prod.) s Ewanem 
McGregorem a Scarlett Johanssonovou, akční sci-fi trilogie Transformers (2007, 
Transformers; + spol. prod., herec), 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., herec), válečné 
drama, rekonstruující přepadení americké diplomatické mise v Libyi v září 2012, pod titulem 
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází (2015, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi; + spol. 
prod.), sequel Transformers: Poslední rytíř (2017, Transformers: The Last Knight; + 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 
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DeMonaco), Očista: Anarchie (2014, The Purge: Anarchy; r. James DeMonaco), Želvy Ninja 
(2014, Teenage Mutant Ninja Turtles; r. Jonathan Liebesman), Ouija (2014, Ouija; r. Stiles 
White), Project Almanac (2014; r. Dean Israelite), Želvy Ninja 2 (2016, Teenage Mutant Ninja 
Turtles: Out of the Shadows; r. Dave Green), Očista: Volební rok (2016, The Purge: Election 
Year; r. James DeMonaco), Ouija: Origin of Evil (2016, Ouija: Zrození zla; r. Mike Flanagan – 
V), (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- 
 
Bayona, J. A. k filmu Volání netvora: Příběh života 
J. A. BAYONA (vlastním jménem Juan Antonio García Bayona, nar. 9. 5. 1975, Barcelona) 
absolvoval místní Katalánskou vyšší filmovou a audiovizuální školu (ESCAC). Natáčel hudební 
videoklipy pro různé španělské interprety a také reklamní spoty (například pivo San Miguel). 
Upoutal pozornost dvěma krátkými snímky a Bayonova celovečerní prvotina Sirotčinec, jež 
vznikla s pomocí jeho mentora Guillerma del Tora, byla poprvé uvedena v sekci Týden kritiky 
na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes a pak na řadě menších festivalů (mimo jiné 
Cena za režii na Mezinárodním filmovém festivalu Fantasporto v Portu, Grand Prix na 
Filmovém festivalu v Gérardmeru). Bayona se stal uznávaným tvůrcem žánrových filmů; za 
režii každého ze svých tří celovečerních snímků dostal španělskou výroční cenu Goya. 
Režíroval také první dvě epizody úspěšného televizního seriálu Penny Dreadful (uveden v 
televizi). V roce 2016 byl vybrán jako režisér nového pokračování Jurského světa pod názvem 
Jurský svět: Zánik říše (2018, Jurassic World: Fallen Kingdom). – Filmografie: (neúplná; režie, 
není-li uvedeno jinak) kr. školní komedie Mis vacaciones (1999, Moje prázdniny; + spol. sc.), 
kr. f. El hombre esponja (2002, Muž houba; + spol. sc., spol. prod.), natočený podle 
Salingerovy povídky Smějící se muž, duchařský horor Sirotčinec (2007, El orfanato), drama 
španělské rodiny, jež přežije ničivé vánoční tsunami v Thajsku, Nic nás nerozdělí (2012, Lo 
imposible) s Naomi Wattsovou a Ewanem McGregorem, střm. dok. 9 días en Haiti (2015, 
Devět dní na Haiti; + spol. sc.), příběh třináctiletého chlapce, pronásledovaného děsivými 
nočními můrami, Volání netvora: Příběh života (2016, A Monster Calls), natočený podle 
stejnojmenné knížky Patricka Nesse; (herec) Spanish Movie (2009; r. Javier Ruiz Caldera – V), 
La reina de España (2016, Španělská královna; r. Fernando Trueba). -mim- 
 
Bebjak, Peter k filmu Čára 
PETER BEBJAK (nar. 1. 9. 1970, Partizánske) vystudoval herectví (1989–1994) a režii (1994–
1999) na VŠMU v Bratislavě, kde absolvoval i doktorandské studium (2008–2011) a kde od 
roku 2012 působí jako pedagog na televizní a filmové fakultě. Od roku 2001 je producentem 
společnosti DNA Production, v jejíž výrobě vznikly téměř všechny jeho celovečerní filmy a 
řada televizních projektů. Začínal jako herec a kromě produkce se věnuje i režii a 
scenáristice. Jeho studentské filmy získaly několik ocenění. Nejvýrazněji se prosadil v televizi 
jako tvůrce dokumentárního seriálu Najväčšie kriminálne prípady Slovenska (2005–2006) a 
spolutvůrce, zejména kriminálních slovenských i českých seriálů Mesto tieňov (2008–2009), 
Kriminálka Anděl (2008), Ako som prežil (2009), Odsúdené (2009–2010), Dr. Ludsky (2011) a 
další řada téže série, nazvaná ovšem Dr. Dokonalý (2012), Zlodeji detí (2013), Vdova (2014), 
Případy I. oddělení (2014; 2015), Za sklom (2016–2017 – TV), Mordparta (2016–2017), 
Spravedlnost (2016), Specialisté (2017), Rex (2017) nebo Četníci z Luhačovic (2017). 
Účinkoval též v televizním cyklu Slovenské kino (2011). V kinech na sebe upozornil 
pozoruhodným filmem noir Čistič, oceněným mimo jiné Tvůrčí prémii Cen Igric, a velmi 
úspěšným kriminálním thrillerem Čára, za nějž získal Cenu za režii na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Karlových Varech 2017. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
povídkový celovečerní film Démoni (2007; r. Róbert Šveda, spol. prod.), kr. taneční filmy 
Darkroom (2007; + spol. prod.) a voiceS (2010; + spol. prod.), příběh nevlastních sourozenců 
zkoušených osudem Nevinní (TV–2011), celovečerní film o osudové ženě, která zasáhne do 
života tří mužů ze samoty, Meruňkový ostrov (2011, Marhuľový ostrov; + spol. sc., spol. 
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prod.), celovečerní found-footage horor Zlo (2012; + spol. sc.), celovečerní dok. o tužbách lidí 
z postkomunistické generace Největší přání (2013; r. Olga Špátová, spol. prod.), epizoda Hra 
z cyklu Nevinné lži (TV–2014), celovečerní drama osamělého mladého muže, 
poznamenaného tragickou minulostí z dětství, Čistič (2015; + spol. nám., spol. sc., spol. 
prod.), temný kriminální thriller ze slovensko-ukrajinského pomezí v době před vznikem 
schengenského prostoru Čára (2017, Čiara), (herec) Most (TV–1992; r. Ľubo Kocka), seriál 
Konec velkých prázdnin (TV–1994; r. Miloslav Luther), Vášnivý polibek (1994, Vášnivý bozk; r. 
Miroslav Šindelka), Škriatok (TV–1995; r. Ľubo Kocka), Kovladov dar (TV–1998; r. Ján 
Chlebík), Hana a jej bratia (2000; r. Vladimír Adásek), Quartétto (2002, Quartétto; r. Laura 
Siváková), Nevěrné hry (2003; r. Michaela Pavlátová), absolventský film Fobie (2006; r. 
Michal Nohejl), Keep Smiling (2008; r. Paľo Korec), Anjeli (2012, Andělé; r. Róbert Šveda), 
Učitelka (2016; r. Jan Hřebejk). -vaza- 
 
Bercotová, Emmanuelle k filmu 150 miligramů 
EMMANUELLE BERCOTOVÁ (nar. 6. 11. 1967, Paříž) uvažovala jako dcera kardiochirurga o 
medicíně. Místo toho však studovala baletní školu a pak se věnovala studiím herectví v 
kurzech Florent a režie na filmové škole Fémis. Natáčela oceňované krátké filmy a v roce 
2001 debutovala psychologickým snímkem Clément, v němž hrála i hlavní ženskou roli. 
Souběžně se scenáristickou a režijní prací se úspěšně věnuje herectví; za hlavní roli ve 
snímku Můj král získala cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 2015 ex aequo a 
byla nominována na Césara a na Lumièreovu cenu. Z dalších ocenění připomínáme Cenu 
poroty za krátký film ex aequo na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 1997 
(Prázdniny), Cenu mladých na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 2001 (Clément), 
Cenu za režii na Mezinárodním filmovém festivalu v Soluni 2005 (Zákulisí), nominace na 
Césara za nejlepší původní scénář (Polisse) a nominace na Césara za nejlepší film, režii a 
původní scénář (Hlavu vzhůru). Je nositelkou státního vyznamenání Rytíř Čestné legie (2015). 
Často spolupracuje s herečkou Isild Le Bescoovou a se svým druhem, kameramanem 
Guillaumem Schiffmanem, s nímž má syna, dětského herce a zpěváka Némo Schiffmana (nar. 
2000). – Filmografie: (režie a scénář, či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. f. Les 
vacances (1997, Prázdniny), Le choix d’Élodie (TV–1999, Élodiina volba; režie), střm. f. La 
puce (1999, Blecha), kr. f. La faute au vent (1999, Může za to vítr) z kolektivního televizního 
projektu Scénarios sur la drogue (2000, Scénáře o drogách), romantické drama o sblížení 
svobodomyslné třicátnice a chlapce Clément (2001; + herečka), kr. filmy La sécurité routière: 
Quelque’un vous aime (2002, Někdo vás miluje; režie) a À poil! (2004, O vlásek), hudební 
drama o fanynce a její obdivované zpěvačce, jejichž osudy se prolnou, Backstage (2004, 
Zákulisí), epizoda Tirez sur le caviste (TV–2009, Střílejte na sklepmistra) z televizního seriálu 
Suite noire (2009, Černá série), Mes chères études (TV–2010, Mé drahé učení), segment La 
question (Otázka) z filmu Les infidèles (2012, Nevěrníci – V), hořká komedie o putování 
restauratérky z maloměsta a jejího vnuka Elle s’en va (2013, Vlastní cestou) s Catherine 
Deneuveovou a Némem Schiffmanem, sociální drama o těžké dlouholeté převýchově 
problematického dítětě, na níž má velký podíl obětavá soudkyně, Hlavu vzhůru (2015, La tête 
haute) s Catherine Deneuveovou, psychologické drama podle skutečné události o lékařce z 
provincie, která se zasadila o stažení nebezpečného léku, 150 miligramů (2016, La fille de 
Brest) se Sidse Babett Knudsenovou; (herečka, není-li uvedeno jinak) Ragazzi (1991, Chlapci; 
r. Mama Keïta), État des lieux (1995, Inventář; r. Jean-François Richet), La divine poursuite 
(1997, Božské pronásledování; r. Michel Deville), La classe de neige (1998, Školní výlet; r. 
Claude Miller), Vše začíná dnes (1999, Ça commence aujourd’hui; r. Bertrand Tavernier), Une 
pour toutes (1999, Jedna za všechny; r. Claude Lelouch), À tout de suite (2004, Tak za 
chvilku; Benoît Jacquot), Camping sauvage (2005, Tábor divochů; r. Christophe Ali, Nicolas 
Bonilauri – TV), segment Le regard d’un enfant (Dětský pohled; r. Isild Le Bescoová) z filmu 
Enfances (2007, Dětství – TV), Polisse (2011; r. Maïwenn; + spol. sc.), Rue Mandar (2012; r. 
Idit Cebulaová), En solitaire (2013, Osamělý; r. Christophe Offenstein), Můj král (2015, Mon 
roi; r. Maïwenn). -tbk- 
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Besson, Luc k filmu Valerian a Město tisíce planet 
LUC 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 mimo jiné 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 (například Jean-Jacques Beineix a Léos Carax). Od první poloviny 90. 
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 televizních seriálů La Femme Nikita (1997, Brutální Nikita – TV) a Nikita 
(2010–2013; uveden v televizi). Jako spolutvůrce je podepsán mimo jiné i pod seriály No 
Limit (2012–2015, Profesionál – TV), Transporter: The Series (2012–2014, Kurýr), Taxi 
Brooklyn (2014) a Taken (2017, 96 hodin). 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 například Hlavní ceny na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Avoriazu za snímek Poslední bitva, získal Zvláštní Grand 
Prix des Amériques za výjimečný přínos filmovému umění na Světovém filmovém festivalu v 
Montrealu 2002. Jeho manželkami byly herečky Anne Parillaudová (1986–1991), Maïwenn 
(1993–1997) a Milla Jovovichová (1997–1999), od roku 2004 je ženatý s producentkou 
Virginií Besson-Sillaovou (nar. 1972). Upozorňujeme na soubor analýz jeho tvorby v časopise 
Cinepur (č. 9, říjen 1997). Na ČT Art byl uveden dokument Luc Besson: L’incompris (2014, Luc 
Besson – nepochopený; r. Elsa Margoutová – TV). – Filmografie: (režie, scénář či podíl na 
něm, 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.), 
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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, komiksový velkofilm o vesmírných dobrodružství dvou pozemských agentů v 
28. století Valerian a Město tisíce planet (2017, Valérian and the City of Thousands Planets), 
(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 
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 
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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 dny na zabití (2014, 3 Days to Kill; r. McG; + nám., spol. sc.), 
The Homesman (2014, Síla života; r. Tommy Lee Jones – V), 96 hodin: Zúčtování (2014, Taken 
3; r. McG; + spol. sc.), Kurýr: Restart (2015, The Transporter Refueled; r. Camille Delamarre; 
+ spol. nám., spol. sc.), Warrior’s Gate (2016, Brána válečníků; r. Matthew Hoene; + spol. sc.), 
Renegades (2017; r. Steven Quale; + spol. sc.). -fik- 
 
Bonello, Bertrand k filmu Nocturama 
BERTRAND BONELLO (nar. 11. 9. 1968, Nice, Alpes-Maritimes) vystudoval klasickou hudbu a 
několik let se živil jako pianista, bubeník a kapelník v doprovodných skupinách různých 
francouzských, kanadských i amerických zpěvaček a interpretů (Françoise Hardyová, Carole 
Laureová, Elliot Murphy, Gérald De Palmas a jiné). V roce 1998 se podílel na založení skupiny 
Laurie Markovitch. Před hudební kariérou posléze preferoval filmařské ambice. Střídavě 
natáčí hrané a dokumentární filmy různých metráží. Jeho druhý celovečerní film Pornograf 
získal Cenu FIPRESCI v rámci Mezinárodního týdne kritiků na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Cannes, kde byly jeho další snímky Tiresia, Nevěstinec a Saint Laurent zařazeny do 
hlavní soutěže. Ve všech jeho hraných filmech se pravidelně opakují témata lidské sexuality 
nebo života v izolovaném prostředí. Byl hostem Mezinárodního filmového festivalu v 
Karlových Varech 1999 s filmem Něco organického a Festivalu francouzského filmu v Praze 
2011. Vyučuje na pařížské filmové škole La Fémis. – Filmografie: (scénář nebo podíl na něm a 
režie, není-li uvedeno jinak) střm. f. Juliette + 2 (1993), dok. f. Le chemin du Calvaire et les 
chapelles de Vence (1994, Kalvárie a kostely ve Vence), kr. f. o radikálním kroku slavné 
rockové zpěvačky, která nenadále opustí Paříž a svou kariéru, aby v Montrealu hledala štěstí 
jako řidička školního autobusu, Le bus d’Alice (1995, Alicin autobus), střm. dok., evokující 
duchovní svět Piera Paola Pasoliniho, Qui je suis (1996, Kdo jsem; + hudba, prod., účinkující), 
komorní drama tragické lásky mezi třicetiletým řeckým emigrantem a jeho francouzskou 
ženou, odehrávající se v Montrealu, Quelque chose d’organique (1998, Něco organického; + 
spol. hudba), kr. tragikomedie o dvou bratrech s protikladnými názory na vedení kadeřnictví 
The Adventures of James and David (1999, Jamesova a Davidova dobrodružství; + spol. 
hudba), drama o vysloužilém pornorežisérovi, který kromě profesních problémů řeší 
komplikovaný vztah se synem, Le pornographe (2001, Pornograf; spol. hudba) s Jeanem-
Pierrem Léaudem, drama o brazilském transsexuálovi, žijícím s bratrem ilegálně na 
předměstí Paříže, Tiresia (2003), Les petits fils (2004, Vnuci; r. Ilan Duran Cohen; hudba), kr. 
f. inspirovaný osudem americké modelky, fotografky a filmařky Cindy Shermanové Cindy: 
The Doll Is Mine (2005, Cindy: Panenka je moje), střm. hudební f. My New Picture (2006, Můj 
nový film; + hudba, prod.), drama čtyřicetiletého filmaře, hledajícího východisko ze životní 
krize mezi stoupenci izolované sekty, De la guerre (2008, O válce; + hudba, spol. prod.) s 
Mathieuem Amalricem, kr. romantická komedie, jejíž čtyři mladé hrdinky sní v jednom bytě o 
ideálním mladíkovi, Where the Boys Are (2009, Kde jsou chlapci), autentický obraz života v 
luxusním pařížském bordelu na přelomu 19. a 20. století Nevěstinec (2010, L’apollonide – 
souvenirs de la maison close; + hudba, spol. prod.), dok. medailón německé herečky a 
zpěvačky Ingrid Caven, musique et voix (2012, Ingrid Cavenová, hudba a hlas; + prod.), kr. f. 
Die Frau (2012, Žena; r. Régina Deminaová; spol. hudba), životopisný portrét legendárního 
módního návrháře, zachycující jeho osudy v letech 1967–1976, Saint Laurent (2014, Saint 
Laurent; + hudba) s Gaspardem Ullielem v titulní roli, dok. f. Parole de kamikaze (2015, Slovo 
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pilota kamikaze; r. Masa Sawada; spolupráce), thriller o skupince mladých teroristů, 
ukrývajících se po sérii atentátů v pařížském obchodním domě, Nocturama (2016, 
Nocturama; + hudba, spol. prod.), kr. baletní f. Sarah Winchester, opéra fantôme (2016, 
Sarah Winchesterová, fantom opery; + hudba, prod.), (herec) kr. f. Lapin intégral (2003, 
Kompletní králík; r. Cécilia Rouaudová), Le pont des arts (2004, Most umění; r. Eugène 
Green), On ne devrait pas exister (2006, Člověk by neměl existovat; r. Hervé P. Gustave), 
Main dans la main (2012, Ruku v ruce; r. Valérie Donzelliová), Le dos rouge (2014, Záda s 
rudým znamením; r. Antoine Barraud; + hudba). -fik- 
 
Bornedal, Ole k filmu Zabijáci z maloměsta 
OLE BORNEDAL (nar. 26. 5. 1959, Nørresundby, Nordjylland, Dánsko) pracoval zpočátku jako 
režisér a autor Dánského rozhlasu (1981–1987). Byl oceněn rozhlasovou cenou Prix Italia 
(1986). Následně se jako scenárista a režisér dostal k televizní tvorbě; například seriály nebo 
zábavné pořady Kajplads 114 (1985, Kotviště 114), Livet er da en god idé (1989, Život je 
skvělý nápad), Dr. Dip (1990), Den gode, den onde og den virk’li sjove (1990, Hodný, zlý a 
zábavný), Charlot og Charlotte (1996, Charlot a Charlotte), Vores Krig (2010, Naše válka), 
1864 (2017). Upozornil na sebe americkým remakem vlastního filmu Hlídač mrtvých z roku 
1997, po dvouletém působení v Hollywoodu pro společnost Miramax se vrátil do Dánska, ale 
zabýval se více divadlem. Od roku 2001 je intendantem Aveny Teatret v Kodani a věnuje se 
též divadelní režii. Napsal několik divadelních i rozhlasových her, povídek a básní. 
Příležitostně působí i jako herec (též v zábavných pořadech a seriálech), producent nebo 
kameraman. Jeho třetí ženou je herečka Helle Fagralidová (nar. 1976), jedním z jeho čtyř dětí 
je dětská herečka Fanny Bornedalová (nar. 2000). – Filmografie: (režie a scénář nebo 
spolupráce na něm, není–li uvedeno jinak) I en del af verden (TV–1993, V jedné části světa), 
Masturbator (TV–1993), thriller o studentu práv, který si přivydělává v márnici, Nattevagten 
(1994, Noční hlídka), Spraengt nakke (TV–1995), remake vlastního filmu z roku 1994 
Nightwatch (1997, Hlídač mrtvých – V), Mimic (1997, Mimic; r. Guillermo del Toro; spol. 
prod.), thriller Dybt vand (TV–1999, Hluboké vody), velmi úspěšné drama Jeg er Dina (2002, 
Dina – V), horor Vikaren (2006, Učitelka), thriller Kaerlighed på film (2007, Tak trochu jiná 
love story – V), thriller Fri os fra det onde (2009, Zbav nás od zlého – TV), horor Kletba z 
temnot (2011, The Possession), černá komedie Zabijáci z maloměsta (2016, Draeberne fra 
Nibe; + spol. prod.), (herec) Eva (TV–1994; r. Vibeke Gadová), kr. f. Bjørno & Bingo (2004; r. 
Sabine Ravnová). –jl– 
 
Boyle, Danny k filmu T2 Trainspotting 
DANNY BOYLE (vlastním jménem Daniel Boyle, nar. 20. 10. 1956, Radcliffe, Greater 
Manchester, Anglie) pochází z dělnické rodiny irských přistěhovalců. Navštěvoval katolickou 
školu a měl se stát knězem. Místo toho vystudoval drama na Waleské univerzitě v Bangoru. 
Od konce 70. let režíroval v divadelním souboru Joint Stock Theatre Company, známém 
kontroverzními inscenacemi. V letech 1982–1985 byl uměleckým ředitelem londýnské scény 
Royal Court Theatre Upstairs, kde také režíroval (například Vítězství a génius, Spasení). Jako 
režisér působil i v Royal Shakespeare Company (Nápadníci trůnu, Poslední dny Dona Juana). 
V té době začal pracovat v BBC, kde režíroval dvě epizody kriminálního seriálu Inspector 
Morse (Inspektor Morse – TV) a televizní dramata, většinou omezená hodinovou metráží 
(Cena Intervize a Cena novinářů za Kurník na Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha 
1990). S podporou Glasgowského filmového grantu a stanice Channel 4 natočil prvotinu pro 
kina Mělký hrob (Cena BAFTA za nejlepší britský film, Cena za režii na Mezinárodním 
filmovém festivalu v San Sebastiánu), jež upozornila na jeho talent. Spolu se scenáristou 
Johnem Hodgem a producentem Andrewem Macdonaldem vytvořil jeden z nejsoudržnějších 
filmařských týmů v Evropě. Jejich další snímek Trainspotting (Cena za režii na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Seattlu, Český lev a nominace na Cenu ISA za nejlepší zahraniční film, 
nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský film) se stal kultovní událostí a přinesl Boyleovi 
nabídky z Hollywoodu. Jeho americké snímky (Extra život, Pláž) však zůstaly za očekáváním. 



52 
 

Největšího ohlasu dosáhl působivým dramatem indického chlapce, jemuž se při populární 
televizní soutěži vybavuje těžký život dítěte ulice, Milionář z chatrče – Slumdog Millionaire 
(mimo jiné Oscar, Zlatý glóbus, Ceny DGA, BAFTA a LAFCA, Britská nezávislá filmová cena za 
režii), snímek získal řadu dalších ocenění, mimo jiné celkem osm Oscarů. Kladný ohlas měl i 
jeho následující film, natočený podle skutečné události, 127 hodin (nominace na Oscara za 
nejlepší film, Zlatý glóbus a nominace na Cenu ISA a BAFTA za režii, nominace na Oscara, na 
Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za scénář). V březnu 2011 režíroval na jevišti National Theatre 
novou inscenaci Frankensteina, v níž se v rolích vědce a monstra střídali Benedict 
Cumberbatch s Jonnym Lee Millerem a již mohli vidět v přímém přenosu i diváci v pražském 
kině Aero. Byl rovněž autorem a režisérem oceňovaného slavnostního zahájení LOH v 
Londýně 2012 a jedním z tvůrců a výkonným producentem televizního seriálu ze zákulisí 
Scotland Yardu, nazvaného Babylon (2014), jehož pilotní epizodu sám režíroval. Žil v 
dlouholetém vztahu s castingovou režisérkou Gail Stevensovou (1983–2003), z něhož se 
narodily tři děti. Nesmíme ho zaměňovat se skotským scenáristou televizních seriálů 
Danielem Boylem (mimo jiné Inspektor Morse, Hamish Macbeth, Taggart, Inspektor Rebus). 
– Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) drama hledače sportovních talentů Scout (TV–
1987, Skaut; + prod.), příběh žáků a učitelů severoirské protestantské školy na výletě v Paříži 
The Venus de Milo Instead (TV–1987, Venuše Milóská náhradou; + prod.), drama nájemných 
žoldáků, čekajících v Amsterdamu na další akci, The Nightwatch (TV–1989, Noční hlídka; + 
prod.), dramatická rekonstrukce vykonstruovaného obvinění z pašování drog proti 
automobilovému podnikateli Johnu DeLoreanovi Monkeys (TV–1989, Opice; + prod.), drama 
irské ženy, skrývající hrůzné tajemství ze své minulosti, The Hen House (TV–1989, Kurník), 
minisérie o politikovi blízké budoucnosti For the Greater Good (TV–1991, Pro větší blaho), 
černá komedie ze severoirského městečka Arise and Go Now (TV–1991, Povstaň a jdi), 
minisérie podle románu Jane Rogersové, líčící skutečnou událost z 19. století, Mr. Wroe’s 
Virgins (TV–1993, Panny pana Wroea), satira Not Even God Is Wise Enough (TV–1993, Ani 
Bůh není dost moudrý), černá kriminální komedie Mělký hrob (1994, Shallow Grave), 
adaptace románu Irvinea Welshe o feťácké partičce z okraje společnosti Trainspotting (1995, 
Trainspotting), milostná krimikomedie Extra život (1997, A Life Less Ordinary) s jeho častým 
hercem Ewanem McGregorem, přepis románu Alexe Garlanda Pláž (2000, The Beach) s 
Leonardem DiCapriem, dva snímky podle scénářů dramatika Jima Cartwrighta, příběh 
obchodních cestujících s vysavači Vacuuming Completely Nude in Paradise (TV–2001, Luxuju 
úplně nahý v ráji) a příběh beatnického mladíka Strumpet (TV–2001, Běhna – TV), prostřední 
povídka do nerealizovaného triptychu Alien Love Triangle (2001, Mimozemský milostný 
trojúhelník), postkatastrofická sci-fi podle scénáře Alexe Garlanda 28 dní poté (2002, 28 Days 
Later) s Cillianem Murphym, příběh sedmiletého chlapce, který najde tašku plnou peněz a 
neví, jak je utratit, Millions (2004, Milióny – TV), sci-fi thriller o astronautech, pokoušejících 
se oživit vyhasínající Slunce, Sunshine (2007, Sunshine), opět podle původního scénáře Alexe 
Garlanda, adaptace románu indického diplomata Vikase Swarupa Milionář z chatrče – 
Slumdog Millionaire (2008, Slumdog Millionaire) s Devem Patelem, drama uvízlého 
horolezce 127 hodin (2010, 127 Hours; + spol. sc., spol. prod.) s Jamesem Francem, 
kriminální thriller Trans (2013, Trance) s Jamesem McAvoyem, životopisný příběh 
počítačového vizionáře Steve Jobs (2015, Steve Jobs; + spol. prod.) s Michaelem 
Fassbenderem, pokračování kultovního snímku T2 Trainspotting (2017, T2 Trainspotting; + 
spol. prod.) s původním obsazením; (produkce, výkonná produkce nebo podíl na nich, není-li 
uvedeno jinak) The Rockingham Shoot (TV–1987, Rockinghamský lov; r. Kieran Hickey), střm. 
f. Elephant (TV–1989, Slon; r. Alan Clarke), Twin Town (1997, Twin Town; r. Kevin Allen), 28 
Weeks Later (2007, 28 týdnů poté; r. Juan Carlos Fresnadillo; + druhá režie – V). -mim- 
 
Braff, Zach k filmu Loupež ve velkém stylu 
ZACH BRAFF (vlastním jménem Zachary Israel Braff, nar. 6. 4. 1975, South Orange, New 
Jersey) pochází z židovské rodiny právníka a psycholožky. Hereckou průpravu získal na letním 
táboře pro mladé umělce Stagedoor Manor v Catskills. Bez většího úspěchu se pokoušel 
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uplatnit v televizi, ale byl obsazen do malé úlohy syna ústřední dvojice amatérských 
detektivů v kriminální komedii Woodyho Allena Tajemná vražda na Manhattanu, a setkání s 
jejím tvůrcem vyústilo v celoživotní inspiraci allenovskými snímky. Vystudoval film na 
chicagské Severozápadní univerzitě (1997) a znovu se vrátil k herectví. Prosadil se hlavní rolí 
začínajícího lékaře Johna J. D. Doriana v úspěšném sitcomu Scrubs (2001–2010, Doktůrci; + 
spol. režie, spol. prod. – TV), za niž byl třikrát nominován na Zlatý glóbus a jednou na Emmy a 
již si zopakoval i v jedné epizodě odvozeného seriálu Scrubs: Interns (2009, Doktůrci: 
Stážisté; + spol. prod.), uvedeného na internetu. Jako host se mimo jiné objevil v seriálech 
The Baby-Sitter’s Club (Klub opatrovnic), Arrested Development (Opožděný vývoj), Cougar 
Town (Město žen – TV), The Exes (Bývalí partneři), Undateable (Neranditelní – TV) a 
účinkoval na jevišti, kde měl menší role v Shakespearových hrách Macbeth a Večer 
tříkrálový, hrál ve vlastní komedii Všichni noví lidé a vytvořil hlavní úlohu v broadwayské 
muzikálové adaptaci Allenova filmu Výstřely na Broadwayi. Namlouval také animované 
seriály a videohry. Hrál titulní roli rozhlasového novináře, který si chce otevřít vlastní byznys, 
v komediálním seriálu Alex, Inc. (2017; + spol. režie, spol. prod.). Před filmovou kamerou se 
kromě úlohy kouzelníkova asistenta Franka (a hlasu opičáka Finleyho) ve výpravné parafrázi 
Mocný vládce Oz výrazněji neuplatnil. Větší ohlas měla jeho režijní tvorba. Debutoval hořkou 
komedií Garden State (mimo jiné Cena ISA a NBR za nejlepší prvotinu, Grammy za nejlepší 
filmový soundtrack), v níž vytvořil postavu herce, přijíždějícího na návštěvu do rodného 
města. Zaujal i svým druhým filmem Kéž bych byl tady, v němž znovu ztělesnil nepříliš 
úspěšného herce v životní krizi, který tentokrát hledá únik ve vlastní fantazii. Svůj třetí 
snímek, remake Loupež ve velkém stylu, už realizoval v rámci hollywoodské produkce. Oba 
jeho starší bratři se věnují psaní. Nejstarší Adam Braff, který u filmu dlouho působil jako 
asistent výtvarníka dekorací, s ním pracuje jako scenárista a Joshua Braff je spisovatelem. – 
Filmografie: (herec) Tajemná vražda na Manhattanu (1993, Manhattan Murder Mystery; r. 
Woody Allen), Getting to Know You (1999, Chci tě poznat; r. Lisanne Skylerová – TV), Blue 
Moon (2000, Modrý měsíc; r. John A. Gallagher), The Broken Hearts Club: A Romantic 
Comedy (2000, Klub zlomených srdcí; r. Greg Berlanti – TV), Endsville (2000; r. Steven 
Cantor), It’s a Very Merry Muppet Christmas Movie (TV–2002, Vánoční příběh; r. Kirk R. 
Thatcher – TV), anim. f. Strašpytlík (2005, Chicken Little; r. Mark Dindal; hlas), The Last Kiss 
(2006, Poslední polibek; r. Tony Goldwyn – V), Fast Track (2006, Prodám šéfa. Zn. spěchá; r. 
Jesse Peretz – V), The High Cost of Living (2010, Vysoká cena za život; r. Deborah Chowová), 
The Color of Time/Tar (2012, C. K. Williams: Tar; r. Edna Luise Biesoldová, Sarah-Violet 
Blissová, Gabrielle Demeestereová, Alexis Gambis, Shruti Gangulyová, Brooke Goldfinchová, 
Shripriya Maheshová, Pamela Romanowská, Bruce Thierry Cheung, Tine Thomasenová, 
Virginia Urreiztietaová, Omar Zúñiga Hidalgo – TV), Mocný vládce Oz (2013, Oz the Great and 
Powerful; r. Sam Raimi), In Dubious Battle (2016, Bitva; r. James Franco), (režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. školní snímek Lionel on a Sunday (1997, Lionel v neděli; + sc.), příběh 
herce, který se díky novému vztahu dostává z životní letargie, Garden State (2003; + sc., 
herec – V), v němž hrál s Natalie Portmanovou, neprodaný pilot Night Life (TV–2008, Noční 
život; + spol. prod.), příběh herce, jehož rodinný život prochází krizí, Wish I Was Here (2014, 
Kéž bych byl tady; + spol. sc., spol. prod., herec), v němž byla jeho partnerkou Kate 
Hudsonová, neprodaný pilot Self Promotion (TV–2015, Povýšení z vlastní vůle), kriminální 
komedie o třech důchodcích, kteří se rozhodnou radikálně vyřešit svou tíživou finanční 
situaci, Loupež ve velkém stylu (2016, Going in Style) s Morganem Freemanem, Michaelem 
Cainem a Alanem Arkinem; (podíl na výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) dok. The 
Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz (2014, Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona 
Swartze; r. Brian Knappenberger), dok. Video Games: The Movie (2014, Videohry: Film; r. 
Jeremy Snead; + účinkující). -mim- 
 
Branagh, Kenneth k filmu Vražda v Orient expresu 
KENNETH BRANAGH (vlastním jménem Kenneth Charles Branagh, nar. 10. 12. 1960, Belfast, 
Severní Irsko) pochází z protestantské dělnické rodiny a od začátku 70. let vyrůstal v 
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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 (1987–1994) 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 televizních 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. (mimo jiné 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 ocenění 
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), krátký film Labutí píseň (nominace 
na Oscara) a černobílou komedii Za zimního slunovratu (Cena za režii na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Benátkách). 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, Vražda v 
Orient expresu). 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) a podobně. Zajímavější a náročnější herecké party mu nabídla televize, kde 
ztělesnil například 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 
(2008–2015; + 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 dokumentárních pořadů, mimo jiné k televizním seriálům The Great Composers 
(1997–1998, Velcí skladatelé), Cold War (1998–1999, 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 (1989–1995), 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 – TV), 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. 
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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 (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 (TV–2008, 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), Mindhorn (2016; r. Sean 
Foley), Dunkerk (2017, Dunkirk; r. Christopher Nolan), (režie, není-li 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. 
o nenaplněné lásce, natočený bez dialogů, 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. r. 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, nová adaptace 
klasického detektivního románu Agathy Christie Vražda v Orient expresu (2017, Murder on 
the Orient Express; + spol. prod., herec), v níž sám ztělesnil Hercula Poirota. -mim- 
 
Breathnach, Paddy k filmu Viva 
PADDY BREATHNACH (nar. 11. 4. 1964, Dublin) začínal jako režisér přírodních a sportovních 
dokumentů a prosadil se krátkým snímkem Kámen v srdci, oceněným na Filmovém festivalu 
v Corku. Jeho úspěch mu umožnil v roce 1992 založit s producentem Robertem Walpolem 
výrobní společnost Treasure Films (později Treasure Entertainment). V celovečerní tvorbě na 
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sebe výrazně upozornil gangsterským filmem Byl jsem dole, vyznamenaným na 
Mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu (Cena poroty, Cena pro nového režiséra, 
Zvláštní uznání FIPRESCI) i na dalších přehlídkách (mimo jiné Cena za režii na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Soluni). Ve své kariéře byl jako režisér třikrát nominován na irskou 
výroční cenu IFTA (Sázka pod psa, Houbičky, Viva). – Filmografie: (neúplná; režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. f. A Stone of the Heart (1991, Kámen v srdci), dok. o kvalifikačních 
fotbalových zápasech irského národního mužstva The Road to America (1994, Cesta do 
Ameriky), drama podle povídky Josepha O’Connora o muži posedlém novou sousedkou Ailsa 
(1994), střm. drama řidiče a tajemného stopaře The Long Way Home (1995, Dlouhá cesta 
domů), šestidílný dok. seriál o životě ve Waterfordské oblastní nemocnici W. R. H. (TV–1995), 
příběh protřelého gangstera, který zaučuje nezkušeného mladíka, I Went Down (1997, Byl 
jsem dole – TV) s Brendanem Gleesonem, smutná komedie o zatrpklém holiči, který se po 
letech znovu zúčastní prestižní kadeřnické soutěže, aby dal dohromady svou rodinu, Dohola? 
(2000, Blow Dry) s Alanem Rickmanem a Natashou Richardsonovou, kriminální komedie o 
třech notorických sázkařích Man About Dog (2004, Sázka pod psa), horor o amerických 
studentech na výletě v Irsku Shrooms (2006, Houbičky – V), horor o komatózním pacientovi, 
jenž se mstí medikům zodpovědným za jeho stav, Freakdog (2008, Magor), střm. dok. o 
historii vlastní rodiny An oíche a gineadh m’athair (2012, Noc, kdy byl počat můj otec; + sc., 
spol. kam., prod.), drama z prostředí havanských transvestitů a jejich travesty show Viva 
(2015, Viva), (podíl na produkci) Southpaw: The Francis Barnett Story (1998, Levák: Příběh 
Francise Barnetta; r. Liam McGrath), kr. f. Ape (2002, Opice; r. Rory Bresnihan), The Mighty 
Celt (2005, Mocný Kelt; r. Pearse Elliott), (druhá režie) Saltwater (2000, Slaná voda; r. Conor 
McPherson), The Eclipse (2009, Zatmění; r. Conor McPherson). -mim- 
 
Brosens, Peter k filmu Král Belgičanů 
PETER BROSENS (nar. 1962, Lovaň, Vlámsko, Belgie) studoval geografii a postgraduálně též 
sociální a kulturní antropologii na Katolické univerzitě v Lovani (1985, 1988) a dále obor 
vizuální antropologie na Manchesterské univerzitě (1992). Je známým belgickým nezávislým 
filmařem, specializujícím se na snímky s entografickou problematikou. Než se v roce 1999 
seznámil se svou blízkou spolupracovnicí a posléze i manželkou Jessicou Woodworthovou 
podílel se jako producent, spolurežisér a spoluscenárista na několika dokumentech. Známá je 
zejména jeho Mongolská trilogie (1993–1999). S Jessicou Woodworthovou se věnují 
dokumentům i hraným filmům, postihujících prostředí a život v nejrůznějších koutech Země. 
Jejich díla byly uváděny na mezinárodních festivalech. Z ocenění připomínáme Cenu za 
nejlepší dokument a Cenu FICC Don Quijote na Mezinárodním filmovém festivalu Molodist v 
Kyjevě 1999 za Stát psů, Cenu Luigiho De Laurentiise na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Benátkách 2006 za film Khadak, Zvláštní cenu poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Denveru 2013, Zvláštní cenu poroty, Cenu poroty mladých a Cenu FIPRESCI ex aequo na 
Mezinárodním filmovém festivalu ve Valladolidu 2012 za Pátou sezonu a Cenu KNF na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Rotterdamu 2017 za Krále Belgičanů. V roce 2010 jim 
byla věnována Pocta Febiofestu, jíž se oba zúčastnili. V roce 2005 založili produkční firmu Bo 
Films. – Filmografie: (produkce, podíl na režii a scénáři, není-li uvedeno jinak) první část 
Mongolské trilogie střm. dok. City of the Steppes (1994, Město ve stepi; spol. r. Odo Haflans; 
+ kam.), druhá část State of Dogs (1998, Stát psů; spol. r. Dorkjkhandyn Turmunkh) a třetí 
část střm. f. Poets of Mongolia (1999, Mongolští básníci; spol. r. Peter Krüger, Byamba 
Sakhya), střm. dok. The Eclipse of Sint-Gillis (2001, Úpadek v Sint-Gillis; spol. r. Peter Krüger, 
spol. sc.), dok. The Virgin Diaries (2002, Panenské poznámky; r. Jessica Woodworthová; 
prod.), (společná filmografie s Jessicou Woodworthovou; podíl na režii, scénáři a produkci) 
romantický příběh z Mongolska Khadak (2006), meditativní drama bývalé válečné fotografky 
a jejího manžela lékaře, odehrávající se v Peru, v Iráku i v Belgii, Altiplano (2009), 
experimentální snímek z prostředí zemědělské vesnice v Ardenách La cinquième saison 
(2012, Pátá sezona), „balkánské“ road movie o putování panovníka a jeho malého 
doprovodu inkognito z Turecka domů Král Belgičanů (2016, King of the Belgians). -tbk- 
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Burger, Janez k filmu Circus Fantasticus 
JANEZ BURGER (nar. 21. 3. 1965, Krajn, Slovinsko) vystudoval nejdřív ekonomii v Lublani a 
pak se přihlásil na pražskou FAMU. Obor hrané režie dokončil v roce 1996 a vrátil se do 
Lublaně. Zde založil nezávislé experimentální divadelní studio Burgerteater a se svým 
přítelem, scenáristou a režisérem Janem Cvitkovićem, také produkční společnost Staragara. 
V celovečerní tvorbě debutoval snímkem Volnoběh, uvedeným mimo jiné na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Karlových Varech podobně jako jeho další filmy Trosky (a host festivalu) 
a krátký film Na slunečné straně Alp. Volnoběh byl oceněný Velkou cenou na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Chotěbuzi 1999. Studentský snímek Macek získal Cenu Českého 
literárního fondu a Burgerovy další celovečerní snímky tři slovinské výroční ceny Vesna: 
Trosky za nejlepší režii a Cenu diváků a Circus Fantasticus za režii. Podílel se na televizním 
seriálu Novakovi (2000). Jeho manželkou byla herečka Nataša Burger (nar. 1968), známá i z 
českých filmů. – Filmografie: (režie a scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. 
studentské filmy Deltaplan (1991), O ljudech, vlakih in umazaniji (1991, O lidech, vlacích a 
špíně), Vojni film (1992, Válečný film), Televizní mikroscéna (1992), Spoved (1993, Zpověď), 
Samota (1993), Macek (1994), dok. Sladká hišica (TV–1998, Sladký domeček), smutná 
komedie o mladíkovi, který se postupně rozhodne změnit svůj lenivý studentský život, 
Volnoběh (1999, V leru), kr. dok. Matura 2000 (2000, Maturita 2000), autobiograficky 
zabarvený příběh divadelního režiséra, připravujícího novou inscenaci, jež by měla být 
vrcholem jeho kariéry, Ruševine (2004, Trosky), Zhrobudohrobu (2005, Odgrobadogroba; r. 
Jan Cvitković; prod.), střm. f. Sonja (TV–2007), kr. hořká ironická anekdota Na sončni strani 
Alp (2007, Na slunečné straně Alp), magicko realistická balada bez dialogů Circus Fantasticus 
(2010, Circus Fantasticus), dok. o slovinském zpěvákovi Priletni parazit ali kdo je Marko 
Brecelj? (2013, Přístupný parazit aneb Kdo je Marko Brecelj?), kriminální komedie o 
novodobém zbohatlíkovi Avtosola (2014, Autoškola; + herec), kr. f. Sprava (2014, Smíření), 
dok. Pogovori o Vitomilu Zupanu (2014, Rozhovory o Vitomilu Zupanovi), Šiška Deluxe (2015, 
Šiška Deluxe; r. Jan Cvitković; herec), kr. hraný dokument Prvih 10 (2016, Prvních 10). -tbk- 
 
Cameron, James k filmu Terminátor 2: Den zúčtování ve 3D 
JAMES CAMERON (vlastním jménem James Francis Cameron, nar. 16. 8. 1954, Kapuskasing, 
Ontario, Kanada) je synem elektroinženýra a vyrůstal v kanadském městečku Chippawa 
nedaleko Niagarských vodopádů. Od konce 60. let žil s rodinou v jižní Kalifornii. Studoval fyziku 
na Fullerton State College, pak změnil hlavní předmět na angličtinu a po roce ze školy odešel. 
Pracoval v opravárenské dílně, jako řidič náklaďáku a školního autobusu a po večerech se 
pokoušel psát. Z dostupné literatury načerpal informace o filmových tricích a na základě 
amatérského sci-fi snímku Xenogenesis dostal práci ve společnosti Rogera Cormana New World 
Pictures. Začínal jako výrobce miniatur v trikovém oddělení a postupně se vypracoval na 
výtvarníka zvláštních efektů a později celých snímků. První režijní příležitost mu dal producent 
řeckého původu Ovidio Assonitis, ale pokračování úspěšného hororu Piraňa nenaznačovalo nic z 
talentu svého tvůrce, který nad projektem ztratil kontrolu během postprodukce. Než se znovu 
vrátil k režii, Cameron se věnoval scenáristice (Zlatá malina za druhého Ramba). Svůj druhý 
snímek Terminátor realizoval ve spolupráci s producentkou Gale Anne Hurdovou sice s 
omezeným rozpočtem, ale s potřebnou tvůrčí autonomií. Film, který mimo jiné získal Velkou 
cenu na specializovaném festivalu v Avoriazu, byl vřele přijat kritikou i diváky, získal si v průběhu 
let kultovní oblibu a stal se základem lukrativní filmové série. Dostal se v polovině 90. let i do 
zábavního parku Universalu v podobě jedné z atrakcí, pro niž Cameron režíroval dva krátké 3–D 
snímky, a posloužil jako předloha pro sérii videoher a pro televizní seriál Terminator: The Sarah 
Connor Story (2008–2009, Terminátor: Příběh Sáry Connorové – TV). V roce 1990 založil 
Cameron s producentem Larrym Kasanoffem výrobní společnost Lightstorm Entertainment a 
stal se předním tvůrcem finančně náročných spektáklů, v nichž dominantní úlohu hrály často 
průkopnické vizuální efekty. V letech 1993–1998 byl spolu se Stanem Winstonem vlastníkem 
společnosti na výrobu filmových triků Digital Domain. Jeho šňůra diváckých hitů (s výjimkou 
Propasti) vyvrcholila jedním z nejdražších hollywoodských projektů Titanic, který mu přinesl 
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vedle rekordních tržeb i řadu prestižních ocenění (mimo jiné Oscary za nejlepší film, režii a střih, 
Zlatý glóbus a Cenu DGA za režii). Načas se přestal zabývat hranou tvorbou a věnoval se svému 
velkému koníčku, podmořskému bádání. Ve spolupráci s kameramanem Vincem Pacem a s 
mladším bratrem, leteckým inženýrem Mikem Cameronem, vyvinul novou technologii pro 
průzkum extrémních hloubek a natočil řadu podmořských dokumentů pro svou společnost 
Earthship Productions. Za Expedici Bismarck byl jako režisér nominován na Cenu Emmy. K hrané 
tvorbě se vrátil vizuálně podmanivou ekologickou sci-fi Avatar (mimo jiné Zlatý glóbus za režii, 
nominace na Oscara a na Cenu BAFTA za nejlepší film, režii a střih), která byla průkopnickým 
dílem ve formátu 3–D a která se stala komerčně nejúspěšnějším filmem všech dob. Byl jedním z 
tvůrců postkatastrofického seriálu o geneticky vylepšené dívce Dark Angel (2000–2002, Černý 
anděl; + spol. sc., spol. režie, spol. prod. – TV) s Jessicou Albaovou, jako herec se objevil v 
několika epizodách kultovního seriálu z hollywoodského zákulisí Entourage (Vincentův svět – 
TV) a byl výkonným producentem dokumentárního seriálu o důsledcích klimatických změn 
Years of Living Dangerously (2014, Roky nebezpečného života – TV), za nějž obdržel Cenu 
Emmy. Za své dílo dostal Cenu Společnosti vizuálních efektů (VES; 2010). Jeho manželkami 
byly servírka Sharon Williamsová (1978–1984), producentka Gale Anne Hurdová (1985–1989), 
režisérka Kathryn Bigelowová (1989–1991) a herečka Linda Hamiltonová (1997–1999), s níž měl 
dceru. V roce 2000 se jeho pátou ženou stala herečka Suzy Amisová, s níž vychovává tři děti. Má 
stále kanadské občanství, ale žije s rodinou na Novém Zélandu, kde zamýšlí natočit pokračování 
Avataru. – Filmografie: (neúplná; podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) 
Battle Beyond the Stars (1980, Sador, vládce vesmíru; r. Jimmy T. Murakami; spol. výprava – V), 
Galaxy of Terror (1981, Galaxie hrůzy; r. B. D. Clark; spol. výprava, druhá režie), Rambo: First 
Blood Part II (1985, Rambo II; r. George P. Cosmatos; spol. sc. – V), Bod zlomu (1991, Point 
Break; r. Kathryn Bigelowová), Zvláštní dny (1995, Strange Days; r. Kathryn Bigelowová; + nám., 
spol. sc.), Múza (1999, The Muse; r. Albert Brooks; herec), Duets (2000, Karaoke; r. Bruce 
Paltrow; herec – V), Solaris (2002, Solaris; r. Steven Soderbergh), střm. dok. Last Mysteries of 
the Titanic (TV–2005, Poslední tajemství Titanicu; r. Neil Flagg – V), dok. Titanic Adventure (TV–
2005, Dobrodružství Titanicu; r. Mel Morpeth), dok. The Exodus Decoded (TV–2006, Rozluštěný 
exodus; r. Simcha Jacobovichi), dok. The Lost Tomb of Jesus (TV–2007, Ztracený Ježíšův hrob; r. 
Simcha Jacobovichi), Sanctum (2010, Sanctum; r. Alister Grierson), dok. záznam Cirque du 
Soleil: Worlds Away (2012, Cirque du Soleil: Vzdálené světy; r. Andrew Adamson – V), dok. 
Deepsea Challenge 3D (2014, Výzva mořských hlubin; r. John Bruno, Andrew Wight, Ray Quint), 
Beyond Glory (2015, Víc než sláva; r. Larry Brand), Alita: Battle Angel (2018; r. Robert 
Rodriguez; + spol. sc.), (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Xenogenesis (1978; spol. režie R. L. A. 
Frakes; + spol. sc., výprava, spol. prod.), nezdařený horor Piranha II: The Spawning (1981, Piraňa 
II: Létající smrt; + spol. sc. – V), sci-fi thriller o boji s inteligentními stroji Terminátor (1984, The 
Terminator; + spol. sc.) s Arnoldem Schwarzeneggerem, Michaelem Biehnem a Lindou 
Hamiltonovou, pokračování úspěšného vesmírného hororu Vetřelci (1986, Aliens; + spol. nám., 
sc.) se Sigourney Weaverovou, nákladná sci-fi o setkání s mimozemskou civilizací pod mořskou 
hladinou Propast (1989, The Abyss; + sc.) s Edem Harrisem, pokračování Terminátor 2: Den 
zúčtování (1991, Terminator 2: Judgment Day; + spol. sc., prod.) s Arnoldem 
Schwarzeneggerem a Lindou Hamiltonovou, akční komedie o vládním agentovi, jemuž se do 
boje s mezinárodním terorismem připlete vlastní žena, Pravdivé lži (1994, True Lies; + sc., spol. 
prod.) s Arnoldem Schwarzeneggerem a Jamie Lee Curtisovou, romantické drama z paluby 
proslulého parníku, rámované pozdějším pátráním po vzácném diamantu skrytém v jeho vraku, 
Titanic (1997, Titanic; + sc., spol. střih, spol. prod., herec) s Leonardem DiCapriem a Kate 
Winsletovou, dok. o osudu obávaného německého křižníku, potopeného za druhé světové 
války, Expedition: Bismarck (2002, Expedice Bismarck; spol. r. Gary Johnstone – TV), dok. o 
výpravě k potopenému vraku Tajemství Titaniku (2003, Ghosts of the Abyss; + spol. prod.) s 
Billem Paxtonem v roli průvodce, střm. dok. z výpravy k mořskému dnu Tajemství hlubiny 
(2004, Aliens of the Deep; spol. režie Steven Quale; + spol. prod.), příběh ochrnutého 
válečného veterána, jenž se při vojenské výpravě na dalekou planetu odmítne podílet na 
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likvidaci domorodého obyvatelstva, Avatar (2009, Avatar; + sc., spol. střih, spol. prod.) se 
Samem Worthingtonem. -mim- 
 
Caroová, Niki k filmu Úkryt v zoo 
NIKI CAROOVÁ (vlastním jménem Nikola Jean Caro, nar. 30. 11. 1966, Wellington, Nový 
Zéland) vystudovala Elamovu uměleckou školu při Aucklandské univerzitě a postgraduální 
studia absolvovala na Swinburneově filmové a televizní škole v Melbourne (1990). Natáčela 
spoty i hudební klipy a pracovala v novozélandské televizi. Prosadila se celovečerní prvotinou 
Paměť a touha (Novozélandská filmová cena za nejlepší film). Ještě výraznější úspěch jí 
přinesl druhý film Pán velryb, který dostal na osmi festivalech Cenu diváků (mimo jiné 
Toronto, Sundance, Rotterdam, San Francisco) a také Cenu za režii na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Seattlu a Cenu ISA za nejlepší zahraniční film. Další snímky natočila v 
zahraničí, vesměs podle skutečných událostí. Jako scenáristka se podílela na dramatických 
televizních seriálech Jackson’s Wharf (Jacksonův přístav), Being Eve (Být Evou) a Mercy Peak 
(Nemocnice Mercy Peak; + spol. režie – TV). Režírovala pilotní díl kanadského seriálu Anna 
(2017), natočeného podle oblíbené knížky Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného 
domu. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy The Summer the Queen Came 
(TV–1993, Léto, kdy přijela královna; + sc.), Sure to Rise (1994, Jistě se zvedne; + sc.), 
uvedený v soutěži Mezinárodního filmového festivalu v Cannes, a Old Bastards (1994, Staří 
parchanti; + sc.), střm. drama Plain Tastes (TV–1995, Obyčejný vkus; + sc.), střm. dok. o 
fetišismu bot Footage (1996, Obouvání), milostné drama Memory & Desire (1997, Paměť a 
touha; + sc.), adaptace populárního maorského románu Pán velryb (2002, Whale Rider; + 
sc.), v Hollywoodu natočené drama podle skutečného případu sexuálního obtěžování z 80. 
let North Country (2005, Její případ – V) s Charlize Theronovou, přepis románu Elizabeth 
Knoxové z Francie 19. století The Vintner’s Luck (2009, Vinařovo štěstí; + spol. sc., spol. 
prod.), realizovaný v novozélandsko-francouzské koprodukci, drama atletického trenéra 
McFarland, USA (2014, McFarland: Útěk před chudobou – TV) s Kevinem Costnerem, 
skutečný příběh manželů Żabińských, kteří za války ukrývali ve své varšavské zoologické 
zahradě židovské uprchlíky z ghetta, Úkryt v zoo (2017, The Zookeeper’s Wife) s Jessicou 
Chastainovou, natočený v České republice. -mim- 
 
Canet Guillaume k filmu Rock’n Roll 
GUILLAUME CANET (nar. 10. 4. 1973, Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine) byl několik let 
členem francouzského týmu parkurového skákání (jeho rodiče se věnovali chovu závodních 
koní). Vystupoval i v cirkuse, ale kvůli zranění musel jezdectví zanechat. Studoval herectví v 
pařížské škole Cours Florent a divadelní dráhu zahájil po boku Christophera Malavoye ve hře 
Město, jehož knížetem je dítě na jevišti pařížského Théâtre Hebertot, kde pak v roce 1996 
režíroval Havlovu Vernisáž. Po několika televizních snímcích se prosadil také ve filmu. Do 
světového povědomí se zapsal především rolí francouzského milence Etienna v 
dobrodružném dramatu Pláž; nadále hraje ve francouzských i amerických produkcích, velmi 
často hlavní mužské role. Získal Cenu Jeana Gabina (2000) určenou hereckým nadějím. 
Prosadil se i jako režisér: za celovečerní debut Jak řeknete, šéfe byl nominován na Césara a 
na Evropskou filmovou cenu v kategorii prvních děl a získal Césara za režii a Cenu Lumière za 
nejlepší film za snímek Nikomu to neříkej. Jeho manželkou byla v letech 2001–2006 německá 
top modelka a herečka Diane Krugerová (nar. 1976). Od roku 2007 žije se známou herečkou 
Marion Cotillardovou (nar. 1975), s níž má syna Marcela (nar. 2011) a dceru Louise (nar. 
2017) a s níž si spolu zahráli sami sebe v jeho hořké komedii Rock’n Roll. – Filmografie: 
(herec, není-li uvedeno jinak) La colline aux mille enfants (TV–1994, Pahorek mezi tisíci 
dětmi; r. Jean-Louis Lorenzi), Jeanne (TV–1994; r. Robert Mazoyer), Ils n’ont pas 20 ans (TV–
1995, Nebylo jim ani 20 let; r. Charlotte Brandstromová), Le voyage de Pénélope (TV–1995, 
Líbánky v pěti; r. Patrick Volson – TV), Je m’appelle Régine (TV–1996, Jmenuji se Régine; r. 
Pierre Aknine), Le cheval de coeur (TV–1996, Kůň se srdcem na pravém místě; r. Ch. 
Brandstromová), Pardaillan (TV–1996; r. Édouard Niermans – TV), Barracuda (1997; r. 
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Philippe Haïm), La vocation d’Adrienne (TV–1997, Adriennino poslání; r. Joël Santoni), Ceux 
qui m’aiment prendront le train (1997, Ti, co mě mají rádi, pojedou vlakem; r. Patrice 
Chéreau – TV), En plein coeur (1998, Divokost v srdci; r. Pierre Jolivet), Sentimental 
Education (1998, Sentimentální výchova; r. Christian Leigh), Je règle mon pas sur le pas de 
mon père (1998, Následuji svého otce; r. Rémi Waterhouse), Le porteur de destins (TV–1999, 
Nositel osudu; r. Denis Malleval), Pláž (2000, The Beach; r. Danny Boyle), La fidélité (2000, 
Věrnost; r. Andrzej Zulawski – TV), The Day the Ponies Come Back (2000, Den, kdy se vrátí 
poníci; r. Jerry Schatzberg), segment Avalanche (Lavina; režie) z filmu Scénario sur la drogue 
(2000, Scénář o drogách), Les morsures de l’aube (2000, Úsvit; r. Antoine de Caunes), 
Fantom Paříže (2001, Vidocq; r. Jean-Christophe Pitof), Le frère du guerrier (2001, Bratrstvo 
bojovníků; r. Pierre Jolivet – V), Mille millièmes (2002, Tisíc tisícin; r. R. Waterhouse), Vadí 
nevadí (2003, Jeux d’enfants; r. Yann Samuell), Les clefs de bagnole (2003, Klíče od bouráku; 
r. Laurent Baffie), Electrochoc (TV–2003, Elektrošok; r. Gérard Marx), Narco (2004, Narko; r. 
Tristan Aurouet, Gilles Lellouche – V), Šťastné a veselé (2005, Joyeux Noël; r. Christian 
Carion), L’enfer (2005, Peklo; r. Danis Tanović – V), Un ticket pour l’espace (2006, Jízdenka 
do vesmíru; r. Eric Lartigau – V), Ensemble, c’est tout, Prostě spolu; r. Claude Berri – V), 
Darling (2007; r. Christine Carrièreová), La clef (2007, Klíč; Guillaume Nicloux), Les liens du 
sang (2008, Krevní pouta; r. Jacques Maillot – TV), on/s/ (2009, Špion/i/; r. Nicolas Saada – 
V), L’affaire Farewell (2009, Krycí jméno: Farewell; r. Christian Carion – V), Le dernier vol 
(2009, Poslední let; r. Karim Dridi), Last Night (2009, Včera v noci; r. Massy Tadjedinová – V), 
Une vie meilleure (2011, Lepší život; r. Cédric Kahn), Knoflíková válka (2011, La nouvelle 
guerre des boutons; r. Christophe Barratier), epizody Thibault (r. Alexandre Courtès) a Les 
infidèles anonymes (Anonymní nevěrníci; r. Alexandre Courtès) z filmu L’infidèles (2012, 
Nevěrníci – V), Jappeloup (2013, Touha zvítězit; r. Christian Duguay – TV), En solitaire (2013, 
Sám; r. Christophe Offenstein), L’homme qu’on aimait trop (2014, Neodolatelný muž; r. 
André Téchiné), La prochaine fois je viserai le coeur (2014, Příště se zamiluji do srdce; r. 
Cédric Anger), anim. f. Malý princ (2015, The Little Prince; r. Mark Osborne; hlas), The 
Program: Pád legendy (2015, The Program; r. Stephen Frears), Le secret des banquises 
(2016, Tajemství ledu; r. Marie Madinierová), The Siege of Jadotville (2016, Obléhání 
Jadotvillu; r. Richie Smith), Cézanne et moi (2016, Cézanne a já; r. Danièle Thompsonová), 
Mon garçon (2017, Můj syn; r. Christian Carion), Le grand bain (2017, Velká lázeň; r. Gilles 
Lellouche), L´amour est une fête (2018, Láska je svátek; r. Cédric Anger), E-Book (2018; r. 
Olivier Assayas), (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. f. Sans regrets 
(1995, Bez slitování), kr. drama Je taim (1998, Miluji tě), kr. komedie J’peux pas dormir... 
(2000, Nemohu spát; + herec), kritický pohled do zákulisí televizního vysílání Mon idole 
(2002, Jak řeknete, šéfe; + herec – V), kriminální drama Nikomu to neříkej (2006, Ne le dis à 
personne; + herec), satirická hořká komedie Rock’n Roll (2017, Rock’n Roll; + herec, spol. 
prod.). -fik- 
 
Caruso, D. J. k filmu xXx: Návrat Xandera Cage 
D. J. CARUSO (vlastním jménem Daniel John Caruso, Jr., nar. 17. 1. 1965, Norwalk, 
Connecticut) vystudoval televizní produkci na Pepperdineově univerzitě v kalifornském 
Malibu a jako stážista nastoupil ve Studiu Walta Disneyho. Seznámil se s režisérem Johnem 
Badhamem, který mu dal práci druhého režiséra. Získané praktické zkušenosti Caruso zúročil 
jako režisér epizod různých televizních seriálů, například VR. 5 (Virtuální realita – TV), High 
Incident (Každý den v akci – TV), Beyond Belief: Fact or Fiction (Věřte nevěřte – TV), Buddy 
Faro (uveden v televizi), Martial Law (Martial Law-Stav ohrožení – TV), The Strip (Bulvár Strip 
– TV), Dark Angel (Černý anděl – TV), Going to California (Cesta do Kalifornie), Smallville 
(uveden v televizi), Robbery Homicide Division (Oddělení loupeží a vražd – TV), Over There 
(Tam někde – TV), The Shield (Policejní odznak – TV). Upozornil na sebe snímkem Cyclops, 
Baby a po kladném ohlasu prvotiny pro kina Salton Sea, jež ve výrazném vizuálním klíči 
využívala prvků klasického filmu noir, se uplatnil jako režisér kriminálních thrillerů, v nichž 
atmosféra a stylová akce převažují nad dějovou linkou. V roce 2004 založil s producentem 
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Kenem Aguadou výrobní společnost Tall Pine Productions. Od roku 1991 je ženatý s 
modelkou Holly Kuespertovou, s níž má čtyři děti. – Filmografie: (podíl na produkci či 
výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Poldovi v patách (1991, The Hard Way; r. John 
Badham), Zabiják (1993, Point of No Return; r. John Badham; + druhá režie), Sledování (1993, 
Another Stakeout; r. John Badham; + druhá režie), Zóna úniku (1994, Drop Zone; r. John 
Badham; + druhá režie), V poslední chvíli (1995, Nick of Time; r. John Badham; + druhá režie), 
Rebound: The Legend of Earl The Goat Manigault (TV–1996, Nejtvrdší zápas; r. Eriq La Salle – 
V), Crazy as Hell (2001, Šílený vzteky; r. Eriq La Salle), (režie, není-li uvedeno jinak) střm. 
černá komedie Cyclops, Baby (1996), drama pronásledování uprchlých trestanců v pustině 
amerického jihozápadu Black Cat Run (TV–1998, Běh černé kočky – V), adaptace 
detektivního thrilleru Johna Sandforda Mind Prey (TV–1999, Duševní oběť; + spol. prod. – 
TV) s Eriqem La Sallem, ponuré drama z losangeleského drogového polosvěta The Salton Sea 
(2001, Salton Sea – V) s Valem Kilmerem a Vincentem D’Onofriem, příběh agentky FBI, 
objasňující sérii vražd, Zloděj životů (2004, Taking Lives) s Angelinou Jolieovou, drama z 
prostředí sportovních sázkařů Two for the Money (2005, Maximální limit – V) s Alem 
Pacinem a Matthewem McConaugheym, komorní thriller o mladíkovi, bavícím se 
pozorováním sousedů, Disturbia (2007, Disturbia) s Shiaou LaBeoufem, akční politický thriller 
Oko dravce (2008, Eagle Eye) s Shiaou LaBeoufem a Michelle Monaghanovou, sci-fi thriller o 
mimozemšťanech, žijících mezi námi, Jsem číslo čtyři (2011, I Am Number Four) s Alexem 
Pettyferem, střm. thriller o dívce, zavřené s počítačem na neznámém místě a hledající 
pomoc, Inside (2011, Uvnitř) s Emmy Rossumovou, financovaný firmami Intel a Toshiba jako 
interaktivní reklama na jejich produkty a na sociální sítě, příběh dětí na opuštěném ostrově 
podle románu Brocka Colea Standing Up (2012, Už se nebojím; + sc. – TV), neprodaný pilot o 
robotovi obviněném z vraždy Tin Man (TV–2014, Plecháč), thriller z venkovského domu The 
Disappointments Room (2016, Pokoj zklamání; + spol. sc.) s Kate Beckinsaleovou, 
pokračování akční série xXx: Návrat Xandera Cage (2016, xXx: Return of Xander Cage) s 
Vinem Dieselem. -mim- 
 
Clooney, George k filmu Suburbicon: Temné předměstí 
GEORGE CLOONEY (vlastním jménem George Timothy Clooney, nar. 6. 5. 1961, Lexington, 
Kentucky) je synem známého televizního 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 baseballového hráče, 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 
(1984–1985, Pohotovost), The Facts of Life (1985–1986, Životní fakta), Roseanne (1988–
1989; uveden v televizi) a Baby Talk (1991, Dětská mluva). Hlavní role detektivů v 
dramatických seriálech Sunset Beat (1990), Bodies of Evidence (1992–1993, Lidé z oddělení 
vražd – TV) a Sisters (1993–1994, Sestry) mu ještě úspěch nepřinesly, zato díky postavě 
doktora Douga Rosse v mimořádně populárním seriálu ER (1994–1999, Pohotovost – TV), za 
niž byl třikrát nominován na Zlatý glóbus a dvakrát na Cenu Emmy, se stal televizní hvězdou. 
Často vystupoval jako host, mimo jiné v seriálech Riptide (uveden v televizi), Street Hawk, 
Crazy Like a Fox (Bláznivý Fox), Hotel, Throb, Hunter (uveden v televizi), Murder, She Wrote 
(To je vražda, napsala – TV), The Golden Girls (Zlaté dívky), The Building (Činžák), Friends 
(Přátelé – TV), South Park (hlas; uveden v televizi) a Murphy Brown. I když se objevil v 
několika béčkových snímcích (mimo jiné také ve známém nedokončeném hororu Grizzly II, 
natáčeném v roce 1983 v Maďarsku), jeho popularita se přenesla do filmového světa až v 
polovině 90. let. Vytvářel postavy akčních hrdinů (například 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), 



62 
 

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 televizní 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 (mimo jiné Zlatá Osella za 
nejlepší scénář a Cena FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, Cena za 
režii na Mezinárodním filmovém festivalu 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 Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, nominace na Oscara, 
na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za scénář), válečný snímek na motivy skutečných událostí 
Památkáři a kriminální film Suburbicon: Temné předměstí. Často vystupuje v reklamních 
spotech (Martini, Nespresso). Za své dílo dostal čestného Césara (2016). Jeho manželkou 
byla herečka Talia Balsamová (1989–1993). 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 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.), Děti moje (2011, The Descendants; r. Alexander Payne), 8 
(2012; r. Rob Reiner), Gravitace (2013, Gravity; r. Alfonso Cuarón), Země zítřka (2015, 
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Tomorrowland; r. Brad Bird), A Very Murray Christmas (2015; r. Sofia Coppolaová), Ave, 
Caesar! (2016, Hail, Caesar!; r. Ethan a Joel Coenovi), Hra peněz (2016, Money Monster; r. 
Jodie Fosterová; + spol. prod.), (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), Criminal (2004, Mistr 
zločinu; r. Gregory Jacobs – V), Svěrací kazajka (2004, The Jacket; r. John Maybury), 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), 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), Our Brand Is Crisis (2015, Vítězství je naše; r. David Gordon 
Green – V), (režie, není-li uvedeno jinak) Milujte svého zabijáka (2002, Confessions of a 
Dangerous Mind; + spol. prod., herec), Dobrou noc a hodně štěstí (2005, Good Night, and 
Good Luck; + spol. sc., herec), Leatherheads (2008, Tvrdé palice; + spol. prod., herec – V), 
Den zrady (2011, The Ides of March; + spol. sc., spol. prod., herec), Památkáři (2014, The 
Monuments Men; + spol. sc., spol. prod., herec), Suburbicon: Temné předměstí (2017, 
Suburbicon; + spol. sc., spol. prod.). -mim- 
 
Cohn, Mariano k filmu Vážený občan 
MARIANO COHN (nar. 1. 12. 1975, Villa Ballester, San Martín, Buenos Aires, Argentina) 
začínal jako tvůrce experimentálních snímků a mezinárodně prezentovaných videoartových 
instalací, které natáčel od první poloviny 90. let společně s Gastónem Dupratem (nar. 1969), 
s nímž vytvořil autorskou dvojici. Setkali se v roce 1993 na video festivalu v Buenos Aires 
(Duprat jako člen poroty a Cohn jako soutěžící). Z jejich experimentální tvorby patří k 
nejznámějším titulům Cámara de sombra (1990, Temná komora), Un día más en la tierra 
(1992, Další den na zemi), Circuito (1993, Okruh), Venimos llenos de tierra (1996, 
Naplňujeme zemi), Hectárea (1998, Hektar), Soy Francisco López (2000, Jsem Francisco 
López), 20/12 (2001), Hágalo usted mismo (2002, Udělej si sám). Společně realizovali 
krátkometrážní, dokumentární a hrané filmy a prosadili se zejména v televizi, mimo jiné jako 
autoři několika rozmanitých projektů, v nichž experimentovali s různými filmovými formáty, 
stylizačními technikami a snímacími postupy. Známé jsou zejména Televisión Abierta (1999, 
Otevřená televize), údajně první televizní reality-show na světě (jejíž formát převzaly i jiné 
země) a dva jejich televizní kanály Ciudad Abierta (2003, Otevřené město) a Digo (2012), 
zaměřené na oblast Buenos Aires. Vedle režie jsou oba rovněž producenty, scenáristy a 
kameramany, což jim umožňuje vzájemně koordinovat jednotlivé tvůrčí složky. Ve filmové 
tvorbě často kombinují žánrové polohy psychologického dramatu a společenské komedie, v 
nichž se zaměřují především na příběhy postav spjatých s rozmanitými kulturními oblastmi 
(literatura, výtvarné umění). Z filmových ocenění připomínáme Cenu za kameru na Filmovém 
festivalu Sundance 2010, Cenu za nejlepší argentinský film na Filmovém festivalu v Mar de 
Plata a Cenu Argentinské akademie (Muž od vedle), Stříbrný klas za nejlepší film na 
Mezinárodním filmovém festivalu ve Valladolidu 2016, Cenu diváků na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Soluni 2016, mexickou cenu Ariel za nejlepší latinskoamerický film a 
cenu Goya za nejlepší iberoamerický film za Váženého občana. – Společná filmografie: (režie, 
není-li uvedeno jinak)(dokumenty) Enciclopedia (2000, Encyklopedie; spol. r. Adrián De Rosa; 
+ spol. sc., spol. střih), střm. TV service (2005, Televizní služba), rozhovory s argentinskými 
prezidenty Yo presidente (2006, Já, prezident; + sc.), dok. Living Stars (2014), Todo sobre el 
asado (2016, Vše o pečeném masu; + spol. prod.), (hrané filmy) hořká komedie o sociálním 
pracovníkovi v domově důchodců, který objeví v autistickém starci talentovaného malíře, El 
artista (2008, Umělec; + spol. sc., kam.), psychologický thriller o dvou mužích, jejichž 
nenávistné sousedské soužití se mění v paranoidní posedlost, El hombre de al lado (2009, 
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Muž od vedle; + kam. – TV), mysteriózní komediální drama o muži, který uzavře dohodu s 
tajemnou osobou, jež mu umožní návrat do minulosti a znovuprožití mládí, Querida voy a 
comprar cigarrillos y vuelvo (2011, Miláčku, skočím si pro cigarety a vrátím se; + spol. sc., 
spol. prod.), epizoda La última frontera (Poslední hranice) z televizního seriálu Fronteras (TV–
2011, Hranice), smutná komedie o slavném spisovateli, který se vrací do rodného městečka 
převzít čestné ocenění, Vážený občan (2015, El ciudadano ilustre; + kam., spol. prod.), 
(produkce) dok. Civilización (2012, Civilizace; r. Ruben Guzman), Hora día mes (2017, Hodina, 
den, měsíc; r. Diego Bliffeld). -jš- 
 
Condon, Bill k filmu Kráska a zvíře 
BILL CONDON (vlastním jménem William Patrick Condon, nar. 22. 10. 1955, New York) je 
synem detektiva a od dětství se zajímal o film. Navštěvoval jezuitskou školu a po studiích 
filozofie na místní Kolumbijské univerzitě pracoval jako novinář v Los Angeles. Přispíval mimo 
jiné do odborných filmových měsíčníků American Film a Millimeter. Na začátku 80. let se 
seznámil s režisérem Michaelem Laughlinem, s nímž se podílel na scénářích thrillerů Podivné 
chování o sérii vražd na malém městě a UFO – tajemní návštěvníci, parafrázujícím sci-fi 
snímky 50. let. Jako režisér debutoval romantickým hororem Sestry. Po jeho komerčním 
propadu pracoval několik let v televizi. Překvapil až na konci tisíciletí působivým příběhem z 
hollywoodského zákulisí Bohové a monstra (mimo jiné Cena za režii na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Seattlu, Cena kritiků na Filmovém festivalu v Deauville, Cena FIPRESCI a 
Cena diváků na Vlámském mezinárodním filmovém festivalu v Gentu, Zvláštní cena poroty ex 
aequo na Mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu, Oscar a nominace na Cenu ISA 
za scénář), jehož homosexuální tematika mu byla blízká. Zaujal i dalším životopisným 
snímkem Kinsey (nominace na Cenu ISA za scénář). Napsal scénář oscarového muzikálu 
Chicago (nominace na Oscara a na Zlatý glóbus) a sám zfilmoval jiný úspěšný jevištní muzikál 
Dreamgirls (nominace na Cenu DGA). Režíroval jednu epizodu sci-fi seriálu The Others (Ti 
druzí – TV) a pilotní díl úspěšného seriálu The Big C (Ve znamení raka – TV). Byl také jedním 
ze scenáristů a producentů přímého přenosu udílení Oscarů za rok 2008, za nějž byl dvakrát 
nominován na Emmy. Nesmíme ho zaměňovat s australským dramatikem a autorem 
dětských knížek téhož jména (nar. 1949). – Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li 
uvedeno jinak) Strange Behavior (1981, Podivné chování; r. Michael Laughlin; + spol. prod., 
herec – TV), Strange Invaders (1983, UFO – tajemní návštěvníci; r. Michael Laughlin; + spol. 
nám., herec – V), F/X2 (1991, Smrtící triky 2; r. Richard Franklin – V), Chicago (2002, Chicago; 
r. Rob Marshall), Shortcut to Happiness (2003, Zkratky ke štěstí; r. Harry Kirkpatrick – V), dok. 
Making the Boys (2011, Vznik Kluků z party; r. Crayton Robey; spol. prod.), (režie, není-li 
uvedeno jinak) horor z jižanského aristokratického sídla Sestry (1987, Sister, Sister; + spol. 
sc., herec) s Ericem Stoltzem a Jennifer Jason Leighovou, thriller o profesorovi podezřelém z 
vraždy Murder 101 (TV–1991, Akademický zločin; + spol. sc. – TV) s Piercem Brosnanem, 
drama Afroameričana, mstícího se za dávné lynčování svého otce, White Lie (TV–1991, 
Neškodná lež – V) s Gregorym Hinesem, kriminální thriller podle románu Harryho 
Whittingtona Dead in the Water (TV–1991, Mrtvá ve vodě – V) s Bryanem Brownem v úloze 
advokáta, plánujícího dokonalou vraždu, drama dominantního otce, terorizujícího čtyři 
dcery, Deadly Relations (TV–1993, Vražedné vztahy – V), natočené podle skutečné události, 
drama spisovatele, pronásledovaného uprchlým zločincem, jehož osudy zapracoval do své 
knihy, The Man Who Wouldn’t Die (TV–1994, Nesmrtelný; + spol. prod. – TV) s Rogerem 
Moorem a Malcolmem McDowellem, pokračování úspěšného hororu Candyman: Farewell to 
the Flesh (1995, Candyman II – V), drama posledních dnů slavného režiséra hororů Jamese 
Whalea Gods and Monsters (1998, Bohové a monstra; + sc. – TV) s vynikajícím výkonem Iana 
McKellena, životní příběh průkopníka výzkumů sexuálního chování a jeho spolupracovnice i 
manželky Kinsey (2004, Kinsey; + sc.) s Liamem Neesonem a Laurou Linneyovou, muzikál 
Dreamgirls (2006, Dreamgirls; + sc.), inspirovaný osudy populárního vokálního tria The 
Supremes, neprodaný pilot Tilda (TV–2011; + spol. sc., spol. prod.) s Diane Keatonovou v 
úloze hollywoodské novinářky, dvojdílná adaptace poslední knížky z populární série 
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Stephenie Meyerové Twilight sága: Rozbřesk – 1. část (2011, The Twilight Saga: Breaking 
Dawn – Part 1) a Twilight sága: Rozbřesk – 2. část (2012, The Twilight Saga: Breaking Dawn – 
Part 2), skutečný příběh australského vydavatele Juliana Assange, nazvaný The Fifth Estate 
(2013, WikiLeaks – TV) s Benedictem Cumberbatchem, snímek s postavou slavného detektiva 
Mr. Holmes (2015 – TV) s Ianem McKellenem, hraný remake proslulého animovaného 
muzikálu Kráska a zvíře (2017, Beauty and the Beast) s Emmou Watsonovou. -mim- 
 
Coppolaová, Sofia k filmu Oklamaný 
SOFIA COPPOLAOVÁ (vlastním jménem Sofia Carmina Coppola, nar. 14. 5. 1971, New York) je 
dcerou režiséra Francise Forda Coppoly, v jehož filmech začínala jako herečka. Její největší 
rolí byla postava Mary Corleoneové ve třetím dílu Kmotra, když na poslední chvíli nahradila 
Winonu Ryderovou. Kvůli negativní reakci kritiky však rezignovala na hereckou kariéru a 
vystudovala Kalifornský umělecký institut ve Valencii. Začala se hlouběji zajímat o fotografii a 
módní návrhářství (během středoškolských studií pracovala jako asistentka v pařížském 
salonu Karla Lagerfelda). Spolu se Zoe Cassavetesovou vytvořila a uváděla televizní magazín 
Hi-Octane (1994), informující o novinkách v hudbě, módě a životním stylu. Režírovala také 
videoklipy (například The White Stripes, Air) a měla vlastní značku módního oblečení Milk 
Fed. Umělecké ambice však nejlépe realizovala při tvorbě filmů, jejichž převážně ženské 
hrdinky často řešily problémy s vlastní identitou a odcizením. Mimořádného ohlasu dosáhla 
druhým celovečerním snímkem Ztraceno v překladu (mimo jiné Zvláštní cena NBR, Oscar za 
původní scénář, Zlatý glóbus za nejlepší muzikál/komedii a za scénář, Cena ISA za nejlepší 
film, scénář a režii, Cena NYFCC za režii, nominace na Oscara za nejlepší film a režii, na Zlatý 
glóbus za režii a na Cenu BAFTA za nejlepší film, za režii a za scénář), ale oceněny byly i její 
další snímky Odnikud někam (Zlatý lev na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, 
Zvláštní cena NBR) a Oklamaný (Cena za režii na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes). 
V televizi se ještě podílela na seriálu z hudebního zákulisí Platinum (2003, Platinová deska; 
spol. nám., spol. prod.) a režírovala hudební pořad A Very Murray Christmas (nominace na 
Emmy a na Cenu DGA). Jejím prvním manželem byl režisér Spike Jonze (1999–2003). V srpnu 
2011 se provdala za francouzského rockového zpěváka Thomase Marse, s nímž už měla dvě 
dcery. Starší bratr Roman Coppola je rovněž filmovým režisérem. – Filmografie: (neúplná; 
herečka, není-li uvedeno jinak) Kmotr (1972, The Godfather; r. Francis Ford Coppola – V), 
The Godfather Part II (1974, Kmotr II; r. Francis Ford Coppola – V), The Outsiders (1983, 
Ztracenci; r. Francis Ford Coppola – TV), Rumble Fish (1983, Dravé ryby; r. Francis Coppola – 
TV), Cotton Club (1984, The Cotton Club; r. Francis Coppola), kr. f. Frankenweenie (1984; r. 
Tim Burton), Peggy Sue Got Married (1986, Peggy Sue se vdává; r. Francis Coppola – V), Anna 
(1987; r. Yurek Bogayevicz – TV), Tucker: The Man and His Dream (1988, Tucker: Člověk a 
jeho sen; r. Francis Ford Coppola – TV), The Spirit of ’76 (1990, Duch roku ’76; r. Lucas 
Reiner; + kostýmy), The Godfather Part III (1990, Kmotr III; r. Francis Ford Coppola – V), 
Inside Monkey Zetterland (1992, Svět Monkeyho Zetterlanda; r. Jefery Levy – V), Star Wars: 
Epizoda I – Skrytá hrozba (1999, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace; r. George 
Lucas), CQ (2001; r. Roman Coppola – V), (režie, není-li uvedeno jinak) povídka Life Without 
Zoe (Život bez Zoe; r. Francis Ford Coppola; spol. sc., kostýmy) z filmu New York Stories 
(1989, Povídky z New Yorku – TV), kr. f. Bed, Bath and Beyond (1995, Postel, koupelna a to 
další; spol. režie Ione Skyeová, Andrew Durham; spol. střih), kr. f. ze středoškolského 
prostředí Lick the Star (1998, Zabte krysy; + spol. sc., spol. prod.), celovečerní debut o 
tragickém osudu čtyř sester z předměstské rodiny The Virgin Suicides (1999, Smrt panen; + 
sc. – V) s Jamesem Woodsem a Kathleen Turnerovou v úlohách jejich striktních rodičů, 
komorní příběh o setkání dvou osamělých lidí v odcizeném prostředí velkého tokijského 
hotelu Ztraceno v překladu (2003, Lost in Translation; + sc., spol. prod.) s Billem Murrayem a 
Scarlett Johanssonovou, životopisné drama francouzské královny Marie Antoinette (2005, 
Marie Antoinetta; + sc., prod. – V) s Kirsten Dunstovou, příběh vyhaslého hollywoodského 
herce Odnikud někam (2010, Somewhere; + sc., spol. prod.) se Stephenem Dorffem, 
skutečnými událostmi inspirovaný příběh skupiny teenagerů, vylupujících příbytky známých 
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celebrit, Bling Ring: Jako VIPky (2013, The Bling Ring; + sc., spol. prod.), sváteční hudební 
speciál A Very Murray Christmas (TV–2015; + spol. sc., spol. prod.) s Billem Murraym, nová 
adaptace románu Thomase Cullinana z občanské války o unionistickém zběhovi, který najde 
odlehlé útočiště v jižanské internátní škole pro dívky, Oklamaný (2017, The Beguiled; + sc., 
spol. prod.) s Colinem Farrellem, Nicole Kidmanovou a Kirsten Dunstovou, filmový záznam 
vlastní římské inscenace Verdiho opery La Traviata (2017) s italskou sopranistkou Francescou 
Dottoovou. -mim- 
 
Corbijn, Anton k filmu Depeche Mode live In Berlin 
ANTON CORBIJN (vlastním jménem 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 
polovině 70. let se osamostatnil. Stal se hlavním fotografem hudebního časopisu OOR a po 
několika letech přesídlil do Londýna, kde pracoval pro prestižní 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 hudební 
scény. Snímek zabodoval při uvedení v Cannes (Zvláštní uznání v soutěži o Zlatou kameru a 
tři další ocenění), promítal se na řadě menších festivalů (mimo jiné Cena za nový britský film 
na Mezinárodním filmovém festivalu 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, Depeche Mode: Live in Berlin; + spol. kam.), (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 (2014; + herec) s 
Robertem Pattinsonem a Danem DeHaanem. -mim- 
 
Cuesta, Michael k filmu Americký zabiják 
MICHAEL CUESTA (nar. 8. 7. 1963, New York) vyrůstal v Dix Hills na Long Islandu. Vystudoval 
fotografii na newyorské Škole vizuálního umění (SVA; 1983–1985) a praktické zkušenosti 
čerpal během prázdnin v redakci portorického deníku El Nuevo Día. Otevřel si v New Yorku 
vlastní fotografické studio a pracoval na různých reklamních kampaních, mimo jiné pro Coca-
Colu a Dupont. Začal režírovat reklamní spoty a realizoval několik krátkých filmů. Prosadil se 
celovečerní prvotinou L. I. E. (zkratka pro Long Island Expressway), která mu vynesla 
nominace na Cenu ISA za nejlepší film, režii a první scénář a další vavříny na menších 
festivalech a specializovaných přehlídkách (Barcelona, Kodaň, Edinburgh, Fantasporto, L. A. 
Outfest, Deauville, Milán, Stockholm, Turín). Povšiml si ho oscarový scenárista Alan Ball, 
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který ho angažoval jako režiséra pro svůj televizní seriál Six Feet Under (Odpočívej v pokoji – 
TV). Cuesta potom natočil druhý nezávislý snímek Dvanáctiletí (nominace na Cenu Johna 
Cassavetese v rámci ISA), v němž se znovu zabýval těžkostmi dospívání, ale po jeho 
minimálním diváckém ohlasu se vrátil do televize. Stal se žádaným režisérem a producentem 
seriálové tvorby, v níž největšího úspěchu dosáhl prvními dvěma řadami psychologicko-
špionážního seriálu Homeland (2011–2012, Ve jménu vlasti; + spol. prod. – TV), za nějž 
dostal Ceny Emmy a PGA v kategorii dramatických seriálů plus nominaci na Emmy za režii 
pilotního dílu. Režíroval epizody dalších seriálů, Dexter (+ spol. prod. – TV), True Blood (Pravá 
krev – TV), Blue Bloods (Spravedlnost v krvi – TV), Elementary (Jak prosté; + spol. prod. – TV), 
Second Chance (Druhá šance – TV), Billions (Miliardy), a je podepsán pod neprodanými 
pilotními snímky Babylon Fields (2007, Babylonská pole; + spol. prod.), The Oaks (2008; + 
spol. prod.), Second Sight (2013, Jasnozřivost; + spol. sc., spol. prod.) a novou verzí Babylon 
Fields (2014, Babylonská pole; + spol. prod.). I nadále natáčel nezávislé filmy, ale v 
Hollywoodu se prosadil až akčním thrillerem podle románové série Vince Flynna Americký 
zabiják. Starší bratr Gerald Cuesta s ním spolupracuje jako scenárista. – Filmografie: (režie, 
není-li uvedeno jinak) příběh zanedbávaného patnáctiletého chlapce, který najde otcovský 
vzor v postarším pedofilovi, L. I. E. (2001; + spol. sc., spol. prod.) s Paulem Danem a Brianem 
Coxem, syrové drama dospívání tří přátel Twelve and Holding (2005, Dvanáctiletí; + spol. 
prod. – TV), horor na motivy známé Poeovy povídky Tell-Tale (2009, Zrádné srdce) s Joshem 
Lucasem a Lenou Headeyovou, příběh muže, který po dvaceti letech přijde o své místo u 
rockové kapely a vrací se domů, Roadie (2011, Bedňák; + spol. sc. – TV) s Ronem Eldardem, 
skutečný příběh novináře Garyho Webba, jenž v 90. letech odhalil roli CIA při nezákonném 
financování nikaragujských contras, Kill the Messenger (2014, Smrt čmuchala – TV) s 
Jeremym Rennerem, akční snímek o výcviku a nasazení mladého protiteroristického agenta 
Americký zabiják (2017, American Assassin) s herci Dylanem O’Brienem a Michaelem 
Keatonem. -mim- 
 
Čang I-mou k filmu Velká čínská zeď 
ČANG I-MOU (ZHANG YIMOU; nar. 14. 11. 1950, Si-an, provincie Šen-si) byl jako syn lékařky a 
nacionalistického důstojníka a Čankajškova stoupence od dětství diskriminován 
komunistickým režimem. Na začátku kulturní revoluce (1966) byl poslán na nucené práce do 
zemědělství a v letech 1969–1976 pracoval jako dělník v textilní továrně, aby po zatčení 
rodičů uživil dvě mladší sestry. Od dětství se věnoval malování a fotografování. V roce 1978 
byl přijat ke studiu kamery na znovuotevřené Pekingské filmové akademii až po odvolání na 
ministerstvo kultury. Po absolvování v roce 1982 byl povolán do provinčního filmového 
studia Kuang-si v severočínském Nan-ningu, kde se jako kameraman výrazně podílel na 
filmech svých kolegů (zejména Chena Kaigeho) z takzvané páté generace. Už za 
kameramanskou činnost obdržel národní ceny (Zlatý kohout 1984, 1987) i mezinárodní ceny 
(Montreal, Nantes). Za herecký výkon v dramatu Stará studna byl oceněn na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Tokiu 1987. Téměř každý jeho film, jehož dramatická výstavba je 
podtržena silným emocionálním nábojem a výtvarnou kulturou, získal některou z hlavních 
cen na významných festivalech: Rudé pole (Zlatý medvěd v Berlíně 1988), Ťü Tou (nominace 
na Oscara 1990, Zlatý klas ve Valladolidu 1992, Velká cena v Chicagu 1992), Zavěste červené 
lucerny (Stříbrný lev ex aequo v Benátkách 1991, nominace na Oscara), Příběh Čchiou-ťü 
(Zlatý lev v Benátkách 1992), Žít! (Velká cena poroty ex aequo a Cena ekumenické poroty ex 
aequo v Cannes 1994), Nikdo nesmí chybět (Zlatý lev v Benátkách 1999), Cesta domů (Velká 
cena poroty v Berlíně 2000 a Cena diváků na Mezinárodním filmovém festivalu Sundance). 
Protagonistkou osmi filmů, jež zejména na osudech žen zobrazují bouřlivé společensko-
politické události Číny minulého století, je jeho bývalá manželka Gong Li (1987–1995), již 
později vystřídala mladičká Zhang Ziyi. Často se věnuje režii historických velkofilmů, v nichž 
inovuje postupy známé z titulů s bojovými uměními. V roce 1996 nastudoval ve Florencii 
Pucciniho operu Turandot, kterou o rok později inscenoval i v prostorách pekingského 
Zakázaného města, v roce 2006 operu Tana Duna The First Emperor (První císař), uvedenou v 
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Metropolitní opeře v New Yorku, a v roce 2008 byl režisérem úvodního a závěrečného 
ceremoniálu olympijských her v Pekingu. S manželkou, tanečnicí Chen Ting, má tři děti, čímž 
se provinil proti zákonu jednoho dítěte a musel zaplatit velkou pokutu. Jeho dcera Zhan Mo 
je střihačkou a režisérkou. – Filmografie: (kamera, není-li uvedeno jinak) Yi ge he ba ge 
(1984, Jeden a osm; r. Zhang Jun-zhao), Huang tu di (1984, Žlutá země; r. Cheng Kaige), Da 
yue bing (1986, Velká přehlídka; r. Cheng Kaige), Lao jing (1987, Stará studna; r. Wu Tian-
ming; + herec), (režie, není-li uvedeno jinak) Rudé pole (1987, Hong gao liang; + herec), 
thriller o uneseném čínském letadle Dai hao mei zhou bao (1989, Krycí jméno Kuguár; spol. r. 
Yang Fengliang), drama tragického ženského osudu Ju Dou (1990, Ťü Tou), Qinyong qing 
(1990, Terakotový válečník; r. Ching Siu-tung; herec), příběh dívky, která se stane čtvrtou 
konkubínou bohatého muže, Zavěste červené lucerny (1991, Da hong deng long gao gao 
gua), přepis románu Chena Yuan-bina o těhotné vesnické ženě, statečně se bijící za rodinnou 
čest, Qiu Ju da guan si (1992, Příběh Čchiou-ťü), Hua hun (1994, Malířova duše; r. Huang 
Shuqin; spol. sc., režijní dohled), dramatický příběh o osudech jedné rodiny na pozadí 
politických změn v Číně od konce druhé světové války Huozhe (1994, Žít!), gangsterský 
příběh z prostředí šanghajského podsvětí 30. let Yao a yao yao dao waipo qiao/Shanghai 
Triad (1994, Opiová válka – V/Šanghajská triáda – TV), epizoda z filmu Lumière et compagnie 
(1995, Lumière a spol.; spol. režie – TV), komediální moralita z tehdejší současnosti o 
přejímání životního stylu západní společnosti podle románu Shu Pinga s názvem You hua hao 
hao shuo (1997, Neztrácej hlavu; + herec), komorní příběhy z prostředí venkovských škol 
Nikdo nesmí chybět (1998, Yi ge dou bu neng shao) a Cesta domů (1999, Wo de fu qin mu 
qin), komediální příběh starého mládence, jenž se chce oženit, Xingfu shiguang (2000, 
Šťastné chvíle), historický akční epos Hrdina (2002, Ying xiong; + spol. sc., spol. prod.), známý 
historický akční snímek Klan Létajících dýk (2004, Shi mian mai fu; + spol. nám., spol. sc., 
spol. prod.), drama o putování japonského rybáře za nevyléčitelně nemocným synem do 
čínské provincie Qian li zou dan qi (2005, Překonat sám tisíce mil; + spol. sc., prod.), akční 
dobrodružná romance císařova tělesného strážce a prince, odehrávající se v 10. století, 
Kletba zlatého květu (2006, Man cheng jin dai huang jin jia; + sc., spol. prod.), epizoda En 
regardent le film (Dívat se na film; + spol. sc.) z kolektivního snímku Chacun son cinéma 
(2007, Každému jeho film), kostýmní fraška, odkazující k filmu bratrů Coenových, Zbytečná 
krutost aneb Žena, pistole a obchod s nudlemi (2009, San qiang pai an jing qi), romance z 
konce kulturní revoluce Shan zha shu zhi lian (2010, Láska hlohového stromu), drama z 
přepadení Nankingu v roce 1937 Jin ling shi san chai (2011, Květy války – V) s Christianem 
Balem, psychologické drama Gui lai (2014, Návrat domů), výpravná historická freska z období 
dynastie Tang v osmém století, nazvaná Wang chao de nu ren: Yang Gui Fei (2015, Paní 
dynastie; spol. r. Shi Qing, Tian Zhuangzhuang), koprodukční dobrodružná fantasy o obraně 
před zákeřnými monstry Velká čínská zeď (2016, The Great Wall) s Mattem Damonem; 
(produkce či podíl na ní, není-li uvedeno jinak) Xi chu bawang (1994, Konkubína velkého 
dobyvatele; r. Stephen Shin, Clara Lawová; prod.), Long cheng zheng yue (1997, Příběh 
Dračího města; r. Yang Fengliang; spol. prod.), Su wei cheng nian (2016, Najednou sedmnáct; 
r. Zhang Mo). -fik- 
 
Dardenne, Jean-Pierre k filmu Neznámá dívka 
Dardenne, Luc k filmu Neznámá dívka 
JEAN-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 
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 
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Production a v roce 1994 na Les Films du Fleuve). V letech 1978–1983 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 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes), Syn (Cena za mužský herecký výkon na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes), Dítě (Zlatá palma na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Cannes), Mlčení Lorny (Cena za scénář na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Cannes), Kluk na kole (Velká cena poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, 
Evropská filmová cena za scénář), Dva dny, jedna noc (Lumièrova cena za nejlepší zahraniční 
film, švédská výroční cena Zlatý brouk za nejlepší zahraniční film, Evropská filmová cena pro 
nejlepší herečku, nominace na Césara za nejlepší zahraniční film a za ženský herecký výkon, 
nominace na Cenu BAFTA za nejlepší cizojazyčný film, nominace na Oscara za ženský herecký 
výkon). Kromě vlastních projektů se producentsky či koproducentsky 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 Mezinárodního filmového festivalu 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. – TV), 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. – 
TV), drama sledující delikventního mladíka, který prodá své vlastní dítě k adopci a pak se 
potýká s následky tohoto neuváženého činu, Dítě (2005, L’enfant; + spol. prod.), skeč o 
nepodařené krádeži mladého kapsáře během promítání v kině Dans l’obscurité (Ve tmě) z 
kolektivního filmu třiatřiceti režisérů na téma kinematografie při příležitosti 60. 
mezinárodního filmového festivalu 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 Cotillardovou, psychologické drama 
o mladé lékařce, pátrající po totožnosti tragicky zemřelé ženy, Neznámá dívka (2016, La fille 
inconnue; + spol. prod.) s Adèle Haenelovou; (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 
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assassiné (2003, Zavražděné slunce; r. Abdelkrim Bahloul), Le couperet (2005, Sekera; r. 
Costa-Gavras – TV), 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. 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), 
Terre battue (2014, Udusaná země; r. Stéphane Demoustier), Vie sauvage (2014, Divoký 
život; r. Cédric Kahn), Deník komorné (2015, Journal d’une femme de chambre; r. Benoît 
Jacquot), Les cowboys (2015, Kovbojové; r. Thomas Bidegain – TV), Viva la sposa (2015, Ať 
žije nevěsta; r. Ascanio Celestini), Good Luck Algeria (2015, Hodně štěstí, Alžírsko; r. Farid 
Bentoumi), Les fils de Joseph (2016, Jozefův syn; r. Eugène Green), Hedi (2016, Inhebek Hedi; 
r. Mohamed Ben Attia), Tanečnice (2016, La danseuse; r. Stéphanie Di Giustoová), Zkouška 
dospělostí (2016, Bacalaureat; r. Cristian Mungiu), Planetárium (2016, Planetarium; r. 
Rebecca Zlotowská). -fik- 
 
Davis, Garth k filmu Lion 
GARTH DAVIS (nar. 23. 9. 1974, Brisbane, Queensland) pochází z umělecky založené rodiny a 
vystudoval grafický design na Swinburneově univerzitě v Melbourne. Strávil jeden rok v Itálii 
jako malíř, ale nakonec se rozhodl pro film. Než přešel k hrané tvorbě, byl oceňovaným 
režisérem reklamních snímků (Schweppes, U. S. Cellular, Tooheys, Dulux, Coca-Cola, 
Smirnoff, Toyota, Sony). Podílel se na romantickém televizním seriálu Love My Way (2004–
2007, Láska po mém) a prosadil se jako spolurežisér první řady kriminální minisérie z 
novozélandského venkova Stíny nad jezerem (mimo jiné nominace na Ceny BAFTA a Emmy). 
Jeho celovečerní debut Lion získal divácké ceny na řadě festivalů (Chicago, Denver, Fort 
Lauderdale, Mill Valley, Hawaii a jiné) a vzbudil ohlas i mezi jeho kolegy a novináři (Cena DGA 
pro debutujícího režiséra; šest nominací na Oscara, pět na Cenu BAFTA, čtyři na Zlatý 
glóbus). Jeho dlouholetým spolupracovníkem je kameraman Greig Fraser. Žije v Melbourne s 
manželkou a třemi dětmi. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) dok. portrét tří 
parkovacích inspektorů P. I. N. S. (2000; + spol. kam.), kr. hraný film o mladém páru 
očekávajícím první dítě Alice (2003), sedmidílná minisérie o pátrání po zmizelé dvanáctileté 
dívce Top of the Lake (TV–2012, Stíny nad jezerem; spol. r. Jane Campionová – TV) s 
Elizabeth Mossovou v úloze zarputilé vyšetřovatelky, vyrovnávající se s vlastní minulostí, 
skutečný příběh adoptivního chlapce, který se po pětadvaceti letech vrací do Indie, aby našel 
svou biologickou rodinu, Lion (2016, Lion) s Devem Patelem a Nicole Kidmanovou, biblické 
drama Mary Magdalene (2017, Máří Magdalena) s Rooney Maraovou a Joaquinem 
Phoenixem jako Ježíšem. -mim- 
 
Ducournauová, Julia k filmu Raw 
JULIA DUCOURNAUOVÁ (nar. 18. 11. 1983, Paříž) vystudovala scenáristiku na filmové škole 
La Fémis (2008) a poprvé na sebe upozornila krátkým snímkem Junior, oceněným na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 2011. Rovněž její celovečerní autorský debut 
Raw byl uveden v Cannes, kde získal Cenu FIPRESCI v sekci Týden kritiky; byl mimo jiné 
oceněn i na Katalánském mezinárodním filmovém festivalu v Sitges 2016 (Cena Carnet Jove 
za nejlepší celovečerní film, Cena Občan Kane za režisérský objev, Stříbrný Méliès za nejlepší 
celovečerní evropský film). – Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) kr. f. Junior 
(2011), černá komedie Mange (TV–2012, Jez!; spol. r., spol. sc. Virgile Bramly), kanibalský 
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thriller o proměně adolescentní vegetariánky, donucené sníst syrové maso, Raw (2016, 
Grave). -tbk- 
 
Duguay, Christian k filmu Z Paříže do Paříže 
CHRISTIAN DUGUAY (nar. 30. 3. 1956, Montreal) vyrůstal v montrealské rezidenční čtvrti 
Outremont a vystudoval film na tamější univerzitě Concordia. Působil jako kameraman a 
střihač a natáčel reportážní dokumenty z celého světa. Po návratu do Kanady pracoval jako 
kameraman reklamních spotů, než dostal příležitost jako režisér akčních scén dobrodružného 
televizního seriálu Crossbow (1987–1990, Vilém Tell – TV), který byl pro potřeby videotrhu 
sestříhán do celovečerní metráže. Stal se režisérem epizod nejen této show, ale i dalších 
seriálů, mimo jiné The Hitchhiker (Stopař), The Hidden Room (Skrytý pokoj), The Hunger 
(Hlad), Cane (Třtina) a The Beautiful Life (Krásný život). Ve filmu se nejdřív zavedl jako režisér 
béčkových žánrových snímků, ale postupně se víc věnoval práci v televizi jako tvůrce často 
oceňovaných filmů a minisérií, jež většinou vycházely ze skutečnosti: Děti za milion 
(kanadská výroční cena Gemini za režii), Johanka z Arku (nominace na Emmy za režii + 
dvanáct dalších nominací), Hitler: Vzestup zla (nominace na Emmy za nejlepší minisérii), Lži 
mé matky (nominace na Gemini za režii), Obchod s bílým masem (Gemini za nejlepší 
minisérii), Coco Chanel (nominace na Emmy za nejlepší film). Věnuje se rovněž reklamní 
tvorbě (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Chrysler, General Motors, McDonald’s, Yellow Pages, Labatt 
Blue Dry). Jeho manželkou byla polská herečka Liliana Komorowská, která účinkovala v 
několika jeho filmech a se kterou měl dvě děti. – Filmografie: (kamera, není-li uvedeno jinak) 
Memoirs (1984, Vzpomínky; r. Bashar Shbib; spol. kam.), Braxton (1989; r. Robert Halmi – 
TV), (režie, není-li uvedeno jinak) pokračování Cronenbergova thrilleru o lidech, kteří se 
dokážou napojit na nervový systém druhých, Scanners II: The New Order (1990, Scanners 2 – 
V) a Scanners III: The Takeover (1991, Scanners 3 – V), akční snímek Exploze (1992, Live 
Wire) s Piercem Brosnanem, thriller z paluby námořní jachty Adrift (TV–1993, Úplné bezvětří 
II – TV), drama dívky, jež vezme spravedlnost do vlastních rukou, Model by Day (TV–1993, 
Noční život modelky – TV) s Famke Janssenovou, skutečný příběh manželů, kteří s malým 
děckem uvízli ve sněhové bouři, Snowbound: The Jim and Jennifer Stolpa Story (TV–1993, 
Sněhová věčnost – TV) s Neilem Patrickem Harrisem, další skutečný příběh z Kanady 30. let 
Million Dollar Babies (TV–1994, Děti za milion – TV) s Beauem Bridgesem v úloze lékaře, 
který pomůže na svět paterčatům a zneužije vzniklou publicitu, adaptace sci-fi povídky 
Philipa K. Dicka Druhá série o boji lidí ve vzdálené těžební kolonii se zdivočelými stroji 
Screamers (1995, Hlasy z podzemí – V) s Peterem Wellerem, politický thriller, volně 
inspirovaný skutečnými osudy proslulého teroristy Carlose, The Assignment (1997, Hon na 
Šakala – V) s Aidanem Quinnem, historická životopisná minisérie Joan of Arc (TV–1999, 
Johanka z Arku – V) s Leelee Sobieskou v titulní roli, akční snímek Umění boje (2000, The Art 
of War) s Wesleym Snipesem, kriminální thriller ze světa extrémních sportů Hladina 
adrenalinu (2002, Extreme Ops) s Devonem Sawou, životopisný příběh nacistického vůdce 
Hitler: The Rise of Evil (TV–2003, Hitler: Vzestup zla; + spol. prod. – V) s Robertem Carlylem, 
drama podvodnice a její dcery, inspirované skutečným případem, Lies My Mother Told Me 
(TV–2005, Lži mé matky; + kam., spol. prod. – TV) s Joely Richardsonovou a Hayden 
Panettiereovou, dramatické pátrání po organizátorech únosů dívek z východní Evropy 
Human Trafficking (TV–2005, Obchod s bílým masem; + kam., spol. prod. – TV) s Mirou 
Sorvinoovou, drama z nápravného zařízení pro problémové teenagery Boot Camp (2007, 
Výchovný tábor; + kam., spol. prod. – TV) s Milou Kunisovou, biografický snímek Coco Chanel 
(TV–2008 – TV) s Barborou Bobulovou a Shirley MacLaineovou v roli slavné módní návrhářky, 
životopisné filmy Sant’Agostino (TV–2009, Svatý Augustin – TV) s Francem Nerem v úloze 
křesťanského filozofa a Sotto il cielo di Roma (TV–2010, Pod římským nebem) s Jamesem 
Cromwellem jako papežem Piem XII. v době německé okupace, moderní verze klasické 
pohádky Cenerentola (TV–2011, Popelka), zasazená do Říma 50. let, přepis historického 
románu Jean-Christophea Rufina Rouge Brésil (TV–2013, Brazilská červeň; r. Sylvain 
Archambault; spol. sc., spol. prod.) se Stellanem Skarsgårdem, skutečný příběh náruživého 
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parkurového jezdce a jeho koně Jappeloup (2013; + spol. prod. – TV) s Guillaumem Canetem, 
dvoudílná adaptace klasického románu L. N. Tolstého Anna Karenina (TV–2013) s Vittorií 
Pucciniovou, pokračování oblíbeného dětského snímku Bella a Sebastian: Dobrodružství 
pokračuje (2015, Belle et Sébastien, l’aventure continue), nová adaptace autobiografického 
románu Josepha Joffa o útěku dvou židovských chlapců před fašistickou zvůlí Z Paříže do 
Paříže (2017, Un sac de billes; + spol. sc., spol. prod.). -mim- 
 
Dumała, Piotr k filmu Ederly 
PIOTR DUMAŁA (nar. 9. 7. 1956, Varšava) vystudoval restaurátorství na varšavské Akademii 
výtvarných umění, kde rovněž studoval v ateliéru animovaného filmu. Prosadil se jako autor 
animovaných snímků pro dospělé diváky především díky originálním animačním technikám, z 
nichž nejznámější je založena na rytí a malování na sádrové desky. Ve své tvorbě se zaměřuje 
na existenciální otázky, na vztahy mezi skutečností a sny a často pracuje se znepokojivou 
atmosférou. Ne nadarmo se tak vztahuje zejména k Franzi Kafkovi, o němž mimo jiné natočil 
svérázný animovaný „životopis“ (1991). Přednáší animaci na PWSFTviT v Lodži a publikuje i 
literární díla; je mimo jiné autorem povídkové sbírky Gra w żiletky (Hra na žiletky, 2000). 
Několikrát byl hostem různých festivalů v České republice (Letní filmová škola, Přehlídka 
animovaného filmu PAF Olomouc, Festival nad řekou, Písek) a v dubnu 2017 se zúčastnil 
české distribuční premiéry filmu Ederly. V roce 2004 byl členem poroty Anifestu Třeboň. 
Patřil k nejuznávanějším autorům animované tvorby, ačkoliv v české distribuci byl uveden 
pouze jeho snímek Něžná. V hrané kinematografii působil jako architekt; jako scenárista a 
režisér debutoval kafkovským příběhem Les (2009). Z ocenění připomínáme: Zvláštní cena 
poroty na Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Krakově 1985 (Něžná), Velká cena Zlatý 
drak na Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Krakově 1988, Zvláštní cena poroty na 
Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Annecy 1989 (Stěny), Bronzový drak a Cena 
FICC Don Quijote na Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Krakově 1992, Velká cena na 
Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Záhřebu 1992 (Franz Kafka), Zvláštní cena 
poroty na Festivalu polských hraných filmů v Gdyni 2009 a polská výroční cena Orel za objev 
roku (Les), Grand Prix za nejlepší krátký animovaný film na Mezinárodním festivalu 
animovaných filmů v Ottawě (Hroši), Cena za celoživotní dílo na Mezinárodním festivalu 
animovaných filmů ve Valencii 2003. – Filmografie: (krátké animované filmy; režie, sc., 
výtvarník, animace, není-li uvedeno jinak) Lykantropia (1981, Lykantropie), Czarny Kapturek 
(1983, Černá Karkulka), Latające włosy (1984, Poletující vlasy), Něžná (1985, Łagodna), 
Nerwowe życie kosmosu (1986, Neklidný život v kosmu), segment z kolektivního kr. f. 
Academy Leader Variations (1987, Variace na zaváděcím pásu), Ściany (1987, Stěny), 
Wolność nogi (1988, Svoboda nohy), Franz Kafka (1991), Zbrodnia i kara (2000, Zločin a 
trest), Walka, miłość i praca (2009, Válka, láska a práce), Dr Charakter przedstawia (2010, Dr. 
Charakter představuje), Kołysanka (2012, Ukolébavka), Dr Charakter przedstawia II (2012, Dr. 
Charakter představuje II), Hipopotamy (2014, Hroši), (hrané celovečerní filmy; režie a scénář, 
není-li uvedeno jinak) černobílý experimentální f. o vztahu otce a syna Las (2009, Les; + 
architekt), další černobílý film o muži, který se v titulní fiktivní vsi ocitá ve zvláštní časové 
pasti, Ederly (2015, Ederly), (architekt) Kamarád veselého čertíka (1986, Przyjaciel wesołego 
diabła; r. Jerzy Łukaszewicz), Blízká setkání s veselým čertíkem (1988, Bliskie spotkania z 
wesołym diabłem; r. Jerzy Łukaszewicz). -tbk- 
 
Duprat, Gastón k filmu Vážený občan 
GASTÓN DUPRAT (nar. 8. 12. 1969, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina), začínal jako 
tvůrce experimentálních snímků a mezinárodně prezentovaných videoartových instalací, 
které natáčel od první poloviny 90. let společně s Marianem Cohnem (nar. 1975), s nímž 
vytvořil autorskou dvojici. Setkali se v roce 1993 na video festivalu v Buenos Aires (Duprat 
jako člen poroty a Cohn jako soutěžící). Z jejich experimentální tvorby patří k nejznámějším 
Cámara de sombra (1990, Temná komora), Un día más en la tierra (1992, Další den na zemi), 
Circuito (1993, Okruh), Venimos llenos de tierra (1996, Naplňujeme zemi), Hectárea (1998, 
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Hektar), Soy Francisco López (2000, Jsem Francisco López), 20/12 (2001), Hágalo usted 
mismo (2002, Udělej si sám). Společně realizovali krátkometrážní, dokumentární a hrané 
filmy a prosadili se zejména v televizi, mimo jiné jako autoři několika rozmanitých projektů, v 
nichž experimentovali s různými filmovými formáty, stylizačními technikami a snímacími 
postupy. Známé jsou zejména Televisión Abierta (1999, Otevřená televize), údajně první 
televizní reality-show na světě (jejíž formát převzaly i jiné země) a dva jejich televizní kanály 
Ciudad Abierta (2003, Otevřené město) a Digo (2012), zaměřené na oblast Buenos Aires. 
Vedle režie jsou oba rovněž producenty, scenáristy a kameramany, což jim umožňuje 
vzájemně koordinovat jednotlivé tvůrčí složky. Ve filmové tvorbě často kombinují žánrové 
polohy psychologického dramatu a společenské komedie, v nichž se zaměřují především na 
příběhy postav spjatých s rozmanitými kulturními oblastmi (literatura, výtvarné umění). Z 
filmových ocenění připomínáme Cenu za kameru na Filmovém festivalu Sundance 2010, 
Cenu za nejlepší argentinský film na Filmovém festivalu v Mar de Plata a Cenu Argentinské 
akademie (Muž od vedle), Stříbrný klas za nejlepší film na Mezinárodním filmovém festivalu 
ve Valladolidu 2016, Cenu diváků na Mezinárodním filmovém festivalu v Soluni 2016, 
mexickou cenu Ariel za nejlepší latinskoamerický film a cenu Goya za nejlepší iberoamerický 
film za Váženého občana. Dupratovým bratrem je častý scenárista jejich snímků a také 
tehdejší ředitel argentinského Národního muzea výtvarných umění, architekt Andrés Duprat 
(nar. 1964). – Společná filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak)(dokumenty) Enciclopedia 
(2000, Encyklopedie; spol. r. Adrián De Rosa; + spol. sc., spol. střih), střm. TV service (2005, 
Televizní služba), rozhovory s argentinskými prezidenty Yo presidente (2006, Já, prezident; + 
sc.), Living Stars (2014), Todo sobre el asado (2016, Vše o pečeném masu; + spol. prod.), 
(hrané filmy) hořká komedie o sociálním pracovníkovi v domově důchodců, který objeví v 
autistickém starci talentovaného malíře, El artista (2008, Umělec; + spol. sc., kam.), 
psychologický thriller o dvou mužích, jejichž nenávistné sousedské soužití se mění v 
paranoidní posedlost, El hombre de al lado (2009, Muž od vedle; + kam. – TV), mysteriózní 
komediální drama o muži, který uzavře dohodu s tajemnou osobou, jež mu umožní návrat do 
minulosti a znovuprožití mládí, Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo (2011, Miláčku, 
skočím si pro cigarety a vrátím se; + spol. sc., spol. prod.), epizoda La última frontera 
(Poslední hranice) z televizního seriálu Fronteras (TV–2011, Hranice), smutná komedie o 
slavném spisovateli, který se vrací do rodného městečka převzít čestné ocenění, Vážený 
občan (2015, El ciudadano ilustre; + kam., spol. prod.), (produkce) dok. Civilización (2012, 
Civilizace; r. Ruben Guzman), Hora día mes (2017, Hodina, den, měsíc; r. Diego Bliffeld). -jš- 
 
Enyediová, Ildikó k filmu O těle a duši 
ILDIKÓ ENYEDIOVÁ (nar. 15. 11. 1955, Budapešť) je dcerou význámého maďarského 
geografa, ekonoma a univerzitního profesora Györgye Enyediho (1930–2012). Studovala na 
budapešťské Ekonomické univerzitě Karla Marxe (1975–1978) a poté filmovou režii ve třídě 
Zoltána Fábriho na budapešťské Vysoké škole dramatických umění (1979–1984). Kariéru 
zahájila jako konceptuální umělkyně v rámci umělecké skupiny Indigo. V roce 1979 
nastoupila do Studia Bély Balázse, kde začínala krátkými hranými filmy. V celovečerní tvorbě 
úspěšně debutovala snímkem Mé XX. století, oceněným Zlatou kamerou za debut na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 1989. Z dalších ocenění přípomínáme Cenu za 
režii na Maďarském filmovém týdnu (Šimon kouzelník) a dále hlavní cenu Zlatého medvěda, 
Cenu FIPRESCI a Cenu ekumenické poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně 
2017 (O těle a duši). Podílela se též na maďarské verzi známého seriálu Terápia (2012–2014, 
Terapie). Působí jako pedagožka na Univerzitě divadelních a filmových umění v Budapešti. 
Byla oficiálním hostem Letní filmové školy v Uherském Hradišti 1999. Je členkou evropské i 
americké filmové akademie a v roce 2017 byla v hlavní porotě na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Benátkách. Jejím manželem je od roku 1989 germanista Wilhelm Droste (nar. 
1953), s nímž má dvě děti. – Filmografie: (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) 
experimentální kr. dok. Flirt (1981; + účinkující), kr. hrané filmy Rózsalovag (1981, Růžový 
kavalír), Új könyvek (1982, Nové knihy), A nézö (1985, Divák) a Invázio (1985, Invaze), střm. f. 
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Vakond (1986, Krtek), poetický snímek o odloučených sestrách dvojčatech, které se po letech 
setkají za zvláštních okolností, Mé XX. století (1988, Az én XX. századom), střm. f. Téli 
hadjárat (1991, Zimní válka), fantastický příběh o tom, jak dítě vnímá svět dospělých, Bűvős 
vadász (1994, Čarostřelec – TV), romantické drama o lásce horníka a učitelky ze školky Tamás 
és Juli (1997, Tamás a Juli), příběh maďarského senzibila, který má v Paříži pomoci tamní 
policii vyřešit vraždu, Simon mágus (1999, Šimon kouzelník; + spol. prod. – TV), účast na 
kolektivním dokumentu Európából Európába (2004, Z Evropy do Evropy), kr. f. Első szerelem 
(2008, První láska), psychologické milostné drama dvou osamělých lidí, odehrávající se v 
prostředí jatek, O těle a duši (2017, Testről és lélekről). -tbk- 
 
Espinosa, Daniel k filmu Život 
DANIEL ESPINOSA (vlastním jménem Jorge Daniél 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. 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) s Tomem Hardym a Noomi Rapaceovou, sci-fi horor z mezinárodní vesmírné stanice, 
ohrožené mimozemským organismem, Život (2017, Life) s Jackem Gyllenhaalem a Rebeccou 
Fergusonovou. -tbk- 
 
Farhádí, Asghar k filmu Klient 
ASGHAR FARHÁDÍ [FARHADI] (nar. 1. 1. 1972, Chomejníšár, provincie Isfahán, Írán) začínal od 
roku 1986 v isfahánské pobočce Sdružení mladého íránského filmu, kde natáčel krátké 
snímky na formáty Super 8 a 16mm. Absolvoval obor divadelní režie na Teheránské 
univerzitě (1998) a o několik let později na Tarbiat Modarres University. Při studiích režíroval 
televizní seriály a psal rozhlasové hry. Již slibným celovečerním debutem Tanec v prachu a 
následně i dalšími čtyřmi snímky rozšířil Farhádí řady íránských filmařů, jejichž díla jsou od 
začátku 90. let oceňována na mezinárodních fórech. Nejprestižnějšími trofejemi byly 
ověnčeny zejména jeho tituly Tanec v prachu (Cena pro nejlepšího herce Stříbrný sv. Jiří na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě 2003), Ve středu bude ohňostroj (Zlatý Hugo na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu 2006), O Elly (Stříbrný medvěd za režii na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně 2009), Rozchod Nadera a Simin (Zlatý medvěd, 
Stříbrný medvěd pro herce a herečku a Cena ekumenické poroty na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Berlíně 2011, Oscar, Zlatý glóbus, César, ISA Award, Cena NBR, Cena NYFCC, Cena 
NSFC, Britská nezávislá filmová cena a nominace na Cenu BAFTA za nejlepší cizojazyčný film, 
nominace na Oscara za scénář), Minulost (Cena ekumenické poroty na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Cannes, Cena NBR a nominace na Zlatý glóbus za nejlepší cizojazyčný 
film, nominace na Césara za nejlepší film, režii a scénář) a Klient (Oscar, Cena NBR a 
nominace na Zlatý glóbus za cizojazyčný film, Cena za scénář na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Cannes 2016, Zvláštní cena poroty Stříbrný Hugo na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Chicagu 2016). Předností jeho tvorby jsou detailní psychologická kresba, přesná 
sociální analýza a zkoumání morálních dilemat. Filmové režii se věnuje i jeho manželka Parisa 
Bakhtavarová (nar. 1972), s níž má dvě dcery; jedna z nich, Sarina Farhádíová (nar. 1998), se 
mimo jiné objevila v dívčí roli v Rozchodu Nadera a Simin. – Filmografie: (režie a scénář či 
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podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Janali (1988), Radio (1989), Donyaye divarha 
(1990, Svět zdí), Majerahaye filmsaz (1991, Dobrodružství pana filmaře), kr. dok. Cheshm-ha 
(1992, Oči), kr. f. Sim (1998, Drát), Ertefae past (2002, Nízké výšiny; r. Ebrahim Hatamikia; 
spol. sc.), drama muže, který uteče do nitra pouště, Rags dar ghobar (2003, Tanec v prachu; + 
kostýmy), komorní drama mladistvého vraha, čekajícího na popravu, Shahr-e-ziba (2004, 
Krásné město), intimní příběh mladé služky, která u zaměstnavatelů poprvé nahlédne do 
světa erotických vztahů, Chaharshanbe soori (2006, Ve středu bude ohňostroj), mysteriózní 
drama, v němž skupinka přátel řeší během výletu na základě záhadného zmizení jedné dívky 
otázky zodpovědnosti a viny, Darbareye Elly (2009, O Elly; + výprava, kostýmy, prod.), drama 
dvou manželských párů z různých společenských vrstev Rozchod Nadera a Simin (2011, 
Jodaeiye Nader az Simin; + prod.), drama Íránce, který přijíždí do Paříže dořešit rozvod s 
francouzskou manželkou a přitom narazí na dřívější tajemství, Le passé (2013, Minulost), 
drama manželů ze střední vrstvy, kteří se ocitnou v krizi poté, co byla žena v bytě napadena 
neznámým mužem, Klient (2016, Forushande; + spol. prod.). -fik- 
 
Fellini, Federico k filmu Sladký život 
FEDERICO FELLINI (nar. 20. 1. 1920, Rimini, Emilia-Romagna – zem. 31. 10. 1993, Řím, na 
infarkt), studoval koncem 30. let práva na univerzitě v Římě. Souběžně působil jako novinář a 
především kreslíř, ilustrátor a karikaturista pro humoristické a komiksové časopisy. V redakci 
časopisu Marc'Aurelio potkal budoucího filmaře Stefana Vanzinu, který mu zprostředkoval 
práci gagmana a spoluúčast na scénářích ke komediím s komikem Macariem. Stále více se 
věnoval psaní scénářů a od druhé poloviny 40. let působil také jako asistent režie u 
neorealistických filmů Roberta Rosselliniho, Alberta Lattuady a Pietra Germiho. V roce 1950 
natočil ve spolurežii s Albertem Lattuadou psychologicke drama Světla varieté. Zatímco v 
období 50. let převládaly v jeho tvorbě realistické prvky a pevnější epická struktura, v 60. 
letech se začal zaměřovat na epizodicky a fragmentárně vyprávěné příběhy založené na 
vizuální fantazii a imaginaci. V některých jeho filmech je přítomna autobiografická rovina, 
obsahující originální a typický poetický, lyrický, nostalgický a melancholický přístup k 
obdobím jeho dětství, mládí i dospělosti. Častá témata cirkusu, varieté a klaunů představují 
součást jeho subjektivních spektakulárních vizí. V 80. a 90. letech natočil také zajímavé 
reklamní spoty Oh, che bel paesaggio: Bitter Campari (1984, Ach, jak krásná krajina: Bitter 
Campari), těstoviny Alta società: Rigatoni Barilla (1986, Vysoká společnost: Makaróny Barilla) 
a pro římskou banku triptych Sogno della galleria (1992, Sen o tunelu), Sogno del leone in 
cantina (1992, Sen o lvu ve sklepě) a Sogno del „déjeuner sur l’herbe“ (1992, Sen o „snídani v 
trávě“), v němž hrají Paolo Villaggio a Fernando Rey. Z mnoha filmových ocenění 
připomínáme ceny z Mezinárodních filmových festivalů v Benátkách (Stříbrný lev za 
Darmošlapy, Stříbrný lev ex aequo za Silnici, Pasinettiho cena za Satyricon a Klauny), na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes (Zlatá palma za Sladký život, technická Grand Prix 
za Romu a Cena k 40. výročí festivalu za Interview), na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Moskvě (Velká cena za Osm a půl, Zlatá cena za Interview). Čtyři jeho snímky získaly Oscara 
za cizojazyčný film (Silnice, Cabiriiny noci, Osm a půl, Amarcord) a jeden Zlatý glóbus v téže 
kategorii (Giulietta a duchové). Sám byl nominován na Oscara čtyřikrát za režii a osmkrát za 
podíl na scénáři, ale získal „jen“ Čestného Oscara za celoživotní dílo (1992). Obdobně byl 
oceněn i Cenou BAFTA (1987), Donatellovým Davidem (1984) a na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Benátkách (1985). Italský prezident mu udělil Řád Velkého důstojníka za zásluhy o 
italskou republiku (1964) a Řád Rytíře Velkého kříže za zásluhy o italskou republiku (1987). K 
jeho častým spolupracovníkům patřili scenáristé Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi, 
Tonino Guerra a Bernardino Zapponi, kameramani Otello Martelli, Gianni Di Venanzo, 
Giuseppe Rotunno a Tonino Delli Colli, hudební skladatelé Nino Rota a Nicola Piovani, 
střihači Leo Catozzo, Ruggero Mastroianni a Nino Baragli a architekti a návrháři kostýmů 
Piero Gherardi, Danilo Donati a Dante Ferretti. Jeho manželkou byla v letech 1943–1993 
herečka Giulietta Masinaová (1921–1994), již často obsazoval, právě tak jako Marcella 
Mastroianniho. – Z české felliniovské bibliografie připomínáme tituly Federico Fellini, Ennio 
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Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi: 5 scénářů (1953–1963, Odeon, Praha 1966), Angelo 
Solmi: Federico Fellini (1962, Orbis, Praha 1967), Federico Fellini, Tonino Guerra: Amarcord 
(1973, Odeon, Praha 1978), Federico Fellini: Dělat film (1980, Panorama, Praha 1986), 
Zdenek Zaoral: Federico Fellini (Československý filmový ústav, Praha 1989), Charlotte 
Chandlerová: Já Fellini (1985, Cinema, Praha 1994), Constanzo Constantini: Rozhovory s 
Fellinim (1995, nakladatelství Blízká setkání, Praha 1996), Stanislava Přádná: Čtyřikrát dva. 
Fellini – Masinová, Antonioni – Vittiová, Bergman – Ullmannová, Saura – Chaplinová 
(Nakladatelství Akademie múzických umění, Praha 2007), Tullio Kezich: Federico Fellini, život 
a filmy. (2007, Nakladatelsví Lidové noviny, Praha 2011). Z filmů o Fellinim výběrově 
připomínáme dokumenty Zoom su Federico Fellini (1965, Zoom na Federica Felliniho; r. 
Sergio Zavoli), Ciao, Federico! (1970, Ahoj, Federico!; r. Gideon Bachmann), Mémoire: 
Federico Fellini (TV–1982, Vzpomínka: Federico Fellini; r. Jean-Christophe Rosé), Federico 
Fellini: Un autoritratto ritrovato (TV–2000, Federico Fellini; r. Paquito del Bosco – TV), The 
Magic of Fellini (TV–2002, Kouzlo Felliniho; r. Carmen Picciniová), Fellini: Je suis un grand 
menteur (2002, Fellini: Jsem velký lhář; r. Damian Pettigrew), Federico Fellini: Mit den Augen 
der anderen (2003, Federico Fellini: Očima ostatních; r. Eckhart Schmidt), L’ultima sequenza 
(2003, Poslední sekvence; r. Mario Sesti), Cinecittà: La casa di F. Fellini (2004, Cinecittà: 
Domov F. Felliniho; r. Roberto Mannoni – V), Giulietta e Federico (2010, Giulietta a Federico; 
r. Francesco Del Grosso), Circo Fellini (2011, Cirkus Fellini; r. Adriano Aprà), Sur les traces de 
Fellini (2012, Po stopách Felliniho; r. Gerald Morin), Fellineide, il volto inedito del grande 
maestro (2013, Fellineide, dosud neznámá tvář velkého mistra; r. Franco Longobardi) a 
L’imperatore di carta (2015, Vládce papíru; r. Fabiana De Bellisová) nebo hrané, komedie, v 
níž vystupuje postava Felliniho F. F. S. S., cioè „...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se 
non mi vuoi più bene?“ (1983, F. F. S. S., totiž „... proč jsi mě vzal do Posillipa, když už mě 
nemáš rád?“; r. Renzo Arbore), biografické drama z filmového prostředí Celluloide (1995, 
Celuloid; r. Carlo Lizzani), autobiografické nostalgické drama o setkání Felliniho a Ettora Scoly 
Che strano chiamarsi Federico: Scola racconta Fellini (2013, Jak zvláštní jmenovat se 
Federico: Scola vypráví o Fellinim; r. Ettore Scola). – Filmografie: (spolupráce na scénáři, 
není-li uvedeno jinak) Imputato, alzatevi! (1939, Obžalovaný, povstaňte!; r. Mario Mattòli), 
Lo vedi come sei... lo vedi come sei?! (1939, Vidíš to, jaký jsi... vidíš to, jaký jsi?!; r. Mario 
Mattòli; + gagman), Il pirata sono io! (1940, Pirát jsem já!; r. Mario Mattòli; + gagman), Non 
me lo dire (1940, Neříkej mi to; r. Mario Mattòli; + gagman), I cavalieri del deserto (1940, 
Pouštní jezdci; r. Gino Talamo, Osvaldo Valenti), Avanti, c'è posto... (1941, Pojďte dál, je tady 
místo... ; r. Mario Bonnard), Documento Z 3 (1941, Dokument Z 3; r. Alfredo Guarini), Quarta 
pagina (1942, Čtvrtá stránka; r. Nicola Manzari, Domenico M. Gambino), L’ultima carrozzella 
(1943, Poslední drožka; r. Mario Mattòli), Campo de’ fiori (1943; r. Mario Bonnard), 
Apparizione (1944, Zjevení; r. Jean De Limur), Chi l’ha visto? (1945, Kdo to viděl?; r. Goffredo 
Alessandrini), Tutta la città canta (1945, Celé město zpívá; r. Riccardo Freda), Řím, otevřené 
město (1945, Roma, città aperta; r. Roberto Rossellini), Paisà (1946, Paisà; r. Roberto 
Rossellini), Aquila nera (1946, Černý orel; r. Riccardo Freda), Il delitto di Giovanni Episcopo 
(1947, Zločin Giovanniho Episcopa; r. Alberto Lattuada), Fumeria d’oppio/Ritorna Za-la mort 
(1947, Kuřárna opia; r. Raffaello Matarazzo), Il passatore (1947, Převozník; r. Duilio Coletti), 
epizoda Il miracolo (Zázrak; + herec) z povídkového filmu L’amore (1948, Láska; r. Roberto 
Rossellini), Bez milosrdenství (1948, Senza pietà; r. Alberto Lattuada), La città dolente (1949, 
Zarmoucené město; r. Mario Bonnard), In nome della legge (1949, Ve jménu zákona; r. 
Pietro Germi), Mlýn na Pádu (1949, Il mulino del Po; r. Alberto Lattuada), Cesta naděje 
(1950, Il cammino della speranza; r. Pietro Germi), Francesco, giullare di Dio (1950, František, 
prosťáček Boží; r. Roberto Rossellini), Persiane chiuse (1951, Zavřené okenice; r. Luigi 
Comencini), Cameriera bella presenza offersi... (1951, Dobře vypadající pokojská nabízí své 
služby...; r. Giorgio Pàstina), La città si difende (1951, Město se brání; r. Pietro Germi), Il 
brigante di Tacca del Lupo (1952, Zbojník z Tacca del Lupo; r. Pietro Germi), Europa ’51 
(1952, Evropa 51; r. Roberto Rossellini), Cinque poveri in automobile (1952, Pět chudáků v 
automobilu; r. Mario Mattòli), Fortunella (1958; r. Eduardo De Filippo), Alex in Wonderland 
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(1970, Alex v říši divů; r. Paul Mazursky; herec), C’eravamo tanto amati (1974, Měli jsme se 
tak rádi; r. Ettore Scola; herec), Viaggio con Anita (1978, Cesta s Anitou; r. Mario Monicelli – 
TV), Il tassinaro (1983, Taxikář; r. Alberto Sordi; herec – V), (režie, spolupráce na scénáři, 
není-li uvedeno jinak) psychologické drama Luci del varietà (1950, Světla varieté; spol. r. 
Alberto Lattuada; + spol. prod.), romantická satirická komedie o novomanželském páru, 
jehož vztah naruší manželčin filmový idol, Bílý šejk (1952, Lo sceicco bianco) s Albertem 
Sordim, epizoda Sňatková kancelář (Un'agenzia matrimoniale) z povídkového filmu Láska ve 
městě (1953, Amore in città), psychologické melodrama o pěti přátelích, trávících mládí 
zahálením, I vitelloni (1953, Darmošlapové – V), existenciální drama o dívce, která se 
nedobrovolně stává partnerkou surového cirkusového artisty, Silnice (1954, La strada) s 
Giuliettou Masinaovou a Anthonym Quinnem, psychologické drama o stárnoucím zloději a 
jeho kumpánech Podvodník (1955, Il bidone – V), psychologické drama o mladé prostitutce, 
zneužívané partnery, Cabiriiny noci (1957, Le notti di Cabiria) s Giuliettou Masinaovou, 
působivá freska o morálním úpadku zámožné římské společnosti Sladký život (1960, La dolce 
vita) s Marcellem Mastroiannim, epizoda Pokušení doktora Antonia (Le tentazioni del dottor 
Antonio) z povídkového filmu Boccaccio 70 (1962, Boccaccio ’70), podobenství o filmovém 
režisérovi, zažívajícím osobní i tvůrčí krizi, Osm a půl (1963, 8½) s Marcellem Mastroiannim, 
fantastické podobenství o ženě, jíž duchové pomohou vyřešit nešťastné manželství, Giulietta 
a duchové (1965, Giulietta degli spiriti) s Giuliettou Masinaovou, epizoda Toby Dammit z 
povídkového filmu Tre passi nel delirio/Histoires extraordinaires (1968, Podivuhodné příběhy 
– TV), výpravná alegorická vize podle Petroniovy knihy o putování dvou mladíků antickým 
Římem Satyricon (1968, Fellini-Satyricon), stylizovaný autobiografický dokument o 
režisérových tvůrčích metodách Block-notes di un regista (1969, Zápisník režiséra), 
dokumentární drama s reportážními prvky ze zákulisí cirkusu Klauni (1970, I clowns; + herec), 
autobiograficky laděná freska o historii a tehdejší současnosti římské společnosti Roma 
(1972, Roma; + herec), vzpomínky na dětství a dospívání v rodném Rimini Amarcord (1973, 
Amarcord), alegorická kostýmní férie podle životopisných pamětí známého italského 
svůdníka Il Casanova di Federico Fellini (1976, Casanova Federica Felliniho – V) s Donaldem 
Sutherlandem, podobenství o společenských vztazích Zkouška orchestru (1978, Prova 
d’orchestra), fantaskní satira o sukničkáři, ocitajícím se v zajetí žen, La città delle donne 
(1980, Město žen – V) s Marcellem Mastroiannim, operně pojatá mystifikace na motivy 
lyrických textů Andrey Zanzotta o zámožné společnosti na zaoceánské lodi A loď pluje (1983, 
...e la nave va), nostalgické poetické drama ze zákulisí stárnoucích varietních tanečníků 
Ginger a Fred (1985, Ginger e Fred, + spol. sc.) s Giuliettou Masinaovou a Marcellem 
Mastroiannim, autobiografické poetické drama z filmového prostředí římských studií 
Cinecittà Interview (1987, Interview; + herec), alegorická satirická komedie podle románu 
Ermanna Cavazzoniho Poéma o náměsíčných, vyprávějící o dvou mužích, kteří během 
putování pádskou krajinou naslouchají magickému hlasu měsíce La voce della luna (1990, 
Hlas luny). -jš- 
 
Foley, James k filmu Padesát odstínů temnoty 
JAMES FOLEY (nar. 28. 12. 1953, Brooklyn, New York) chtěl být původně lékařem a 
vystudoval psychologii na Státní newyorské univerzitě (SUNY; 1974) v Buffalu. Jeho zájem se 
však postupně přesunul k filmu. Absolvoval filmovou fakultu Jihokalifornské univerzity (USC; 
1979), kde vzbudil pozornost krátkými školními snímky Silent Night (Tichá noc) a November 
(Listopad). Na doporučení Hala Ashbyho dostal práci v Hollywoodu. Jako režisér se uvedl 
zajímavými studiemi odcizeného mládí Lehkomyslní a Tváří v tvář smrti. Jeho 
nejambicióznějším dílem se stala adaptace Mametovy divadelní hry Glengarry Glen Ross, v 
české distribuci nazvaná Konkurenti, jejíž hlavní protagonisté byli oceněni na festivalech 
(mimo jiné Benátky, Valladolid) i při vyhlašování výročních cen. Větší část jeho tvorby však 
patří do kriminálního žánru. Realizoval také tři videoklipy s Madonnou (Live to Tell, Papa 
Don’t Preach, True Blue), jednu část kultovního televizního seriálu Twin Peaks (Městečko 
Twin Peaks – TV) a epizodu The Shot (Výstřel – TV) ze seriálu The Gun (1996, Zbraň). Po roce 
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2000 pracoval převážně v televizi, kde kromě dvou neprodaných pilotů režíroval dvanáct 
epizod úspěšného seriálu House of Cards (Dům z karet – TV) a podílel se i na dalších 
seriálech, mimo jiné Hannibal (uveden v televizi), Wayward Pines (Městečko Pines – TV) a 
Billions (Miliardy). Pak mu byla překvapivě svěřena režie druhého a třetího dílu z filmové 
série podle románů televizní produkční Eriky Mitchell Leonardové, jež napsala pod 
pseudonymem E. L. James a staly se komerčně nejúspěšnějšími položkami jeho filmografie. 
Starší bratr Jerry Foley pravidelně režíroval a produkoval v televizi známou Late Show with 
David Letterman (1995–2005). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh 
rebelantského mladíka Reckless (1984, Lehkomyslní – TV) s Aidanem Quinnem a Daryl 
Hannahovou, drama podle skutečné události o dospívajícím chlapci, kterého navždy 
poznamená setkání s otcem kriminálníkem, At Close Range (1985, Tváří v tvář smrti; + herec 
– V) se Seanem Pennem a Christopherem Walkenem, bláznivá kriminální komedie Who’s 
That Girl? (1987, Kdo je ta holka – V) s Madonnou, volná adaptace kriminálního románu Jima 
Thompsona o bývalém boxerovi, který se zaplete s přitažlivou vdovou a jejím přítelem, After 
Dark, My Sweet (1990, Až se setmí, miláčku; + spol. sc. – TV) s Jasonem Patricem, Rachel 
Wardovou a Brucem Dernem, psychologické drama zaměstnanců realitní kanceláře 
Konkurenti (1992, Glengarry Glen Ross) s Alem Pacinem a Jackem Lemmonem, drama z doby 
Velké hospodářské krize, natočené podle scénáře Josepha Stefana, Two Bits (1995, Poslední 
čtvrťák – V) s Mary Elizabeth Mastrantonioovou v roli ovdovělé matky a Alem Pacinem jako 
dědečkem dospívajícího chlapce, thriller o psychotickém mladíkovi, který ohrožuje 
počestnou dívku a její rodinu, Fear (1996, Milenec nebo vrah – V) s Markem Wahlbergem a 
Reese Witherspoonovou, drama podle románu Johna Grishama o idealistickém právníkovi, 
jenž obhajuje svého rasistického dědečka, The Chamber (1996, Cela – V) s Chrisem 
O’Donnellem a Genem Hackmanem, akční kriminální film The Corruptor (1999, Válka gangů 
– V) s Chow Yun-Fatem a Markem Wahlbergem, příběh komplikovaného podrazu 
Chladnokrevně (2003, Confidence) s Edwardem Burnsem, Rachel Weiszovou a Dustinem 
Hoffmanem, neprodaný pilot Hollywood Division (TV–2004, Divize Hollywood), thriller o 
novinářce, jež se snaží usvědčit domnělého vraha své přítelkyně, Neznámý svůdce (2007, 
Perfect Stranger) s Halle Berryovou a Brucem Willisem, neprodaný pilot Red Zone (TV–2014, 
Červená zóna), adaptace bestsellerů podle románů televizní produkční Eriky Mitchell 
Leonardové, jež napsala pod pseudonymem E. L. James, Padesát odstínů temnoty (2017, 
Fifty Shades Darker) a Fifty Shades of Freed (2018, Padesát odstínů svobody), obě s Dakotou 
Johnsonovou a Jamiem Dornanem. -mim- 
 
Fontaineová, Anne k filmu Agnus Dei 
ANNE FONTAINEOVÁ (vlastním jménem Anne Sibertin-Blanc, nar. 15. 7. 1959, Luxembourg) 
strávila část dětství v Lisabonu, kde působil její otec Antoine Sibertin-Blanc jako profesor 
hudby a varhaník. Po studiu filozofie na Sorbonně se věnovala klasickému baletu v souboru 
Josepha Russilla. V letech 1978–1988 pracovala jako tanečnice a divadelní herečka, mimo 
jiné s Robertem Hosseinem (v té době přijala umělecký pseudonym Anne Fontaineová). V 
roce 1986 spolurežírovala s Fabricem Luchinim v Théâtre Renaud-Barrault inscenaci 
Célineovy Cesty do hlubin noci. U filmu začínala jako asistentka produkce reklamních filmů a 
jako herečka především v televizi, mimo jiné v seriálech Les mystères de Paris (TV–1980, 
Tajnosti Paříže; r. André Michel), Le mystérieux docteur Cornélius (1984, Tajemný doktor 
Cornelius; r. Maurice Frydland), Grand hôtel (1986), La baleine blanche (TV–1987, Bílá 
velryba; r. Jean Kerchbron), Carte presse (TV–1988, Novinářský průkaz; r. Michel Favart) 
nebo ve dvou epizodách erotické Une série rose (1986–1990, Růžová knihovna – TV). Její 
první snímek Milostné příběhy obvykle končí špatně získal Cenu Jeana Viga, film Čistírna byl 
oceněn Zlatou mincí za původní scénář na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách 
1997, film Coco Chanel byl nominován na Cenu BAFTA za nejlepší cizojazyčný film a na 
Césara za scénář (tytéž nominace měly i tituly Čistírna a V jeho rukou) a Agnus Dei získal 
Cenu FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu ve Valladolidu 2016. Její bratr Jean-
Chrétien Sibertin-Blanc se věnuje herectví (hrál titulní role v jejích filmech o Augustinovi). 
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Manžel Philippe Carcassonne (nar. 1955) je producentem (podílí se i na jejích filmech). – 
Filmografie: (herečka, není-li uvedeno jinak) Tendres cousines (1980, Sladké pokušení; r. 
David Hamilton – TV), Si ma gueule vous plaît... (1981, Jestli se vám líbí moje tvář; r. Michel 
Caputo), Entre chats et loups (TV–1985, Mezi kočkami a vlky; r. François Porcile), P.R.O.F.S. 
(1985; r. Patrick Schulmann), Pas de scandale (1999, Žádný skandál; r. Benoît Jacquot); (režie, 
podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) milostný příběh francouzské Arabky, řešící citový 
vztah mezi snoubencem a hercem, Les histoires d’amour finissent mal... en général (1992, 
Milostné příběhy obvykle končí špatně), smutná komedie o třicetiletém pojišťovacím 
úředníkovi, který si přivydělává účinkováním v reklamách, Augustin (1995; sc., režie), epizoda 
Tapin du soir (Večerní lov) ze série L’@mour est à réinventer (TV–1996, Lásku je třeba znovu 
objevovat), drama manželů, jejichž život se radikálně změní po náhodné návštěvě nočního 
lokálu, Nettoyage à sec (Čístírna), komedie, sledující další hereckou kariéru někdejšího 
pojišťovacího úředníka, Augustin, roi du kung-fu (1999, Augustin, král kung-fu), komorní 
psychologické drama o návratu dlouho zmizelého otce k rodině Comment j’ai tué mon père 
(2001, Jak jsem zabil svého otce), komorní drama zvláštního milostného trojúhelníku Žena 
mého muže (2003, Nathalie...), jehož remake natočil Atom Egoyan pod názvem Chloe (2009, 
Pokušení – TV), kriminální drama začínajícího milostného vztahu na pozadí zločinů sériového 
vraha Entre ses mains (2005, V jeho rukou – TV), další pokračování Augustinových osudů pod 
názvem Nouvelle chance (2006, Nová šance), hořká komedie o advokátovi, který obhajuje 
sedmdesátiletou vražedkyni La fille de Monaco (2008, Dívka z Monaka), životopisný snímek o 
začátcích slavné módní návrhářky Coco Chanel (2009, Coco avant Chanel), romantická 
komedie o vztahu úspěšné galeristky a muže na podpoře Mon pire cauchemar (2011, Má 
nejhorší noční můra), adaptace knihy Doris Lessingové o dvou kamarádkách, které se zamilují 
navzájem do syna té druhé, Adore (2013, Obdiv), hořká komedie o venkovském pekaři, který 
obdivuje Gustava Flauberta a který se náhodou setká s anglickým párem, jenž mu kromě 
jména připomíná i chování hrdinů slavného románu, Gemma Bovery (2014), klášterní drama 
z Polska na sklonku roku 1945 Agnus Dei (2016, Les innocentes). -fik- 
 
Forman, Miloš k filmu Amadeus 
MILOŠ FORMAN (vlastním jménem Miloš Tomáš Jan Forman, nar. 18. 2. 1932, Čáslav – zem. 
13. 4. 2018, Danbury, Connecticut, USA) vyrůstal po smrti rodičů, kteří zahynuli v 
koncentračním táboře, u příbuzných v Náchodě. Po válce navštěvoval internátní školu pro 
válečné sirotky v Poděbradech (seznámil se tu mimo jiné s Ivanem Passerem a s Václavem 
Havlem) a na konci 40. let přišel do Prahy, kde odmaturoval. Vystudoval scenáristiku na 
FAMU (1950–1955) ve třídě M. V. Kratochvíla. Již během studií působil jako herec a 
scenárista a také jako asistent režie u Alfréda Radoka, s nímž v roce 1958 odešel do nově 
založené experimentální divadelní scény Laterna magika, kde se podílel na tvorbě programů. 
Jeho první samostatnou filmovou prací se stal 16mm dokument Konkurs, který byl spolu s 
krátkým dokumentem Kdyby ty muziky nebyly uveden pod společným názvem prvního z nich 
v kinech jako celovečerní program. Oba snímky naznačily mimořádný tvůrčí talent, který 
Forman potvrdil celovečerní hranou prvotinou Černý Petr (Cena československé filmové 
kritiky, Velká cena na Mezinárodním filmovém festivalu v Locarnu). Domácí část jeho tvorby, 
jež byla páteří nastupující české nové vlny a v níž využíval služeb stálého týmu 
spolupracovníků (scenáristé Jaroslav Papoušek a Ivan Passer, kameraman Miroslav Ondříček, 
střihač Miroslav Hájek) a především neherců nebo málo známých představitelů, uzavřely dva 
snímky, nominované na Oscara, Lásky jedné plavovlásky a Hoří, má panenko. Po sovětské 
okupaci v roce 1968 opustil Československo a usadil se ve Spojených státech. Snaha navázat 
na české tvůrčí úspěchy filmem Taking Off mu sice přinesla uznání odborníků (mimo jiné. 
Velká zvláštní cena poroty ex aequo na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes), ale 
diváky neoslovila. Teprve mistrovská adaptace románu Kena Keseyho Přelet nad kukaččím 
hnízdem (mimo jiné Oscar, Zlatý glóbus, Cena BAFTA) mu zajistila neotřesitelné postavení 
mezi špičkou hollywoodských režisérů. Začal si vybírat látky blízké chápání amerického 
publika i požadavkům komerční filmové výroby, aniž slevoval ze svých uměleckých ambicí. 
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Velkého úspěchu znovu dosáhl výpravnou verzí divadelního hitu Amadeus (mimo jiné Oscar, 
Zlatý glóbus, Cena LAFCA, César za nejlepší zahraniční film), natočenou v Praze. Další 
Formanova kontroverzní životopisná díla Lid versus Larry Flynt (Zlatý medvěd na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně, Zlatý glóbus, nominace na Oscara) a Muž na 
Měsíci (Cena za režii na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně) se však přes festivalové 
úspěchy dočkala jen vlažného diváckého přijetí. V dubnu 1972 si rovněž vyzkoušel divadelní 
režii na Broadwayi inscenací komedie svého častého spolupracovníka a přítele Jeana-Claudea 
Carrièrea Zápisník zapomnětlivého dobyvatele s Richardem Benjaminem a Delphine 
Seyrigovou; hra však totálně propadla. Od roku 1975 byl Forman americkým občanem a žil 
střídavě v New Yorku a na farmě ve Warrenu v Connecticutu. V letech 1978–1996 byl 
profesorem na filmové fakultě Kolumbijské univerzity. Příležitostně se na plátně objevoval 
jako herec; poměrně velkou roli českého endokrinologa Jaromila Passera měl po boku 
Catherine Deneuveové ve francouzském filmu Milování. Jeho celoživotní tvorba byla mimo 
jiné vyznamenána Evropskou filmovou cenou (1997), Českým lvem (1997), na festivalech v 
Karlových Varech (1997), Palm Springs (2000), San Franciscu (2004), Tokiu (2006) a 
Rejkjavíku (2009), Cenou Billyho Wildera (2004), udílenou Americkou národní radou, a 
Cechem amerických režisérů (DGA; 2012). Režisér se stal také nositelem francouzského Řádu 
Čestné legie (2004). Ve spolupráci s Janem Novákem napsal autobiografickou knihu 
Turnaround: A Memoir (1994, česky tři vydání jako Co já vím?; Atlantis 1994, Bookman 2007, 
Argo a Paseka 2013). Z bohaté bibliografie dále připomínáme knihy A. J. Liehma Příběhy 
Miloše Formana (Sixty-Eight Publishers, Toronto 1976), Jana Folla Miloš Forman 
(Československý filmový ústav 1989), Jasmina Dizdara Konkurs na režiséra Miloše Formana 
(AG kult, Praha 1990), Jiřího Voráče Český film v exilu (Host, Brno 2004), Jeana-Claudea 
Carrièrea a Miloše Formana Goyovy přízraky (Allpress, Frýdek-Místek 2006), Stanislavy 
Přádné Miloš Forman: filmař mezi dvěma kontinenty (Host, Brno 2009), Bohdana Slámy a 
Miloše Formana Povolání režisér (Prostor, Praha 2013, 2014), Adrieny Šteflové Forman vs. 
Menzel (Bondy, Praha 2014) Michela Cimenta Pas do Hollywoodu (Limonádový Joe, Praha 
2016) a Pavla Jirase Barrandov – nezapomenutelní: Miloš Forman (Ottovo nakladatelství, 
Praha 2016). Při příležitosti uvedení digitalizované verze Hoří, má panenko vydal Národní 
filmový archiv stejnojmenný sborník (2012). O jeho životě a tvorbě vznikly mimo jiné tři 
dokumenty Miloslava Šmídmajera Drž se toho snu (1990), Chuť slávy (1996) a Miloš Forman: 
Co tě nezabije... (2009) nebo také dokumenty Milos Forman – Das Kuckucksei (1985, Miloš 
Forman – Kukaččí vejce; r. Jaromil Jireš), Milos Forman – Portrait (1989, Miloš Forman – 
Portrét; r. Vojtěch Jasný) nebo Zlatá šedesátá: Miloš Forman (2009; r. Martin Šulík); 
nesporně zajímavý je také belgický záznam dialogu Chytilová versus Forman (1981; r. Věra 
Chytilová). Je třeba také připomenout webovou stránku www.milosforman.com. V rodné 
Čáslavi je po něm pojmenováno kino. Formanovými manželkami byly herečky Jana Brejchová 
(1958–59), herečka a zpěvačka Věra Křesadlová (1964–99) a třetí ženou spisovatelka Martina 
Zbořilová (1999–2018), která vydala o vztahu s manželem autobiografickou knihu 
Skladatelka voňavého prádla a se kterou má dvojčata Andrewa a Jamese Formanovy (nar. 
1998). Synové – také dvojčata z druhého manželství Matěj a Petr Formanovi (nar. 1964) se 
úspěšně věnují alternativnímu divadlu a jako herci i filmu (mimo jiné v roce 2007 
spolupracovali s otcem na inscenaci opery Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Dobře placená 
procházka v pražském Národním divadle, jejíž záznam uvedený v kinech Miloš Forman 
režíroval a o jejímž nastudování vznikl středometrážní dokument Olgy Špátové Dobře 
placená procházka ’07). Až po letech vyšlo najevo, že Formanovým biologickým otcem je 
pravděpodobně český architekt židovského původu Otto Kohn (1887–1965). Zemřel náhle po 
krátké nemoci v Danbury Hospital v Connecticutu. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno 
jinak) Slovo dělá ženu (1952; r. Jaroslav Mach), Stříbrný vítr (1954; r. Václav Krška), Nechte to 
na mně (1955; r. Martin Frič; spol. sc.), Dědeček automobil (1956; r. Alfréd Radok; + as. 
režie), Štěňata (1957; r. Ivo Novák; nám., spol. sc., pom. režie), střm. f. Strop (1961; r. Věra 
Chytilová), Tam za lesem (1962; r. Pavel Blumenfeld; + pom. režie), Heartburn (1986, 
Hořkost; r. Mike Nichols – TV), New Year’s Day (1989, Nový rok; r. Henry Jaglom – TV), Rabín, 
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kněz a krásná blondýna (2000, Keeping the Faith; r. Edward Norton), Peklo s princeznou 
(2009; r. Miloslav Šmídmajer), Milovaní (2011, Les bien-aimés; r. Christophe Honoré); (režie, 
není-li uvedeno jinak) střm. dok. ze zákulisí divadla Semafor, nazvaný Konkurs (1963; + spol. 
sc.), kr. hraný dok. o dechových kapelách Kdyby ty muziky nebyly (1963; + spol. sc.), hraný 
debut o několika všedních dnech učně v samoobsluze Černý Petr (1963; + spol. sc.), příběh 
milenců na jednu noc Lásky jedné plavovlásky (1965; + spol. sc.) s Hanou Brejchovou a 
Vladimírem Pucholtem, střm. muzikál Dobře placená procházka (TV–1966; spol. režie Ján 
Roháč) s dvojicí Suchý + Šlitr, hořká komedie Hoří, má panenko (1967; + spol. sc.), 
nemilosrdně obnažující lidskou omezenost a bezohlednost, kr. f. La pince à ongles (1969, 
Kleštičky na nehty; r. Jean-Claude Carrière; spol. sc.), jízlivá generační komedie Taking Off 
(1971, Taking Off; + spol. sc.), epizoda z filmu I Miss Sonja Henie (1971, Stýská se mi po Sonie 
Henie; + herec), segment Desetiboj (The Decathlon) z dok. filmu o letních olympijských hrách 
v Mnichově, nazvaného Viděno osmi (1972, Visions of Eight), alegorický příběh o 
nezlomnosti lidského ducha, zasazený do prostředí psychiatrické léčebny, Přelet nad 
kukaččím hnízdem (1975, One Flew Over the Cuckoo’s Nest) s Jackem Nicholsonem, 
adaptace proslulého divadelního muzikálu Vlasy (1979, Hair) s Johnem Savagem a Treatem 
Williamsem, přepis románu E. L. Doctorowa Ragtime (1981 – V) s Jamesem Cagneyem v jeho 
poslední roli, filmová verze jevištního dramatu Petera Shaffera o střetnutí geniality a 
průměrnosti Amadeus (1984, Amadeus) s Tomem Hulcem a F. Murrayem Abrahamem, 
kostýmní snímek podle Nebezpečných známostí Choderlose de Laclose pod titulem Valmont 
(1989, Valmont) s Colinem Firthem a Annette Beningovou, životní příběh známého 
pornomagnáta, který úspěšně bojoval za svobodu slova, Lid versus Larry Flynt (1996, The 
People Vs. Larry Flynt) s Woodym Harrelsonem, biografie televizního komika Andyho 
Kaufmana, nazvaná Muž na Měsíci (1999, Man on the Moon) s Jimem Carreyem, historické 
drama Goyovy přízraky (2006, Goya’s Ghosts; + spol. sc.) s Natalií Portmanovou, Javierem 
Bardemem a Stellanem Skarsgårdem v úloze slavného malíře, záznam divadelní inscenace 
jazzové opery Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Dobře placená procházka (2009); (výkonná 
produkce či podíl na ní) kr. f. Dreams of Love (1990, Sny o lásce; r. Jeffrey Mueller), Way Past 
Cool (2000, Mnohem víc než v pohodě; r. Adam Davidson), Nomad (2005, Nomád; r. Sergei 
Bodrov, Ivan Passer – V), A Short History of Decay (2013, Krátká historie rozkladu; r. Michael 
Maren – TV). -mim- 
 
Gaghan, Stephen k filmu Zlato 
STEPHEN GAGHAN (vlastním jménem Stephen Wharton Gaghan, nar. 6. 5. 1965, Louisville, 
Kentucky) je vnukem divadelního kritika Jerryho Gaghana. Byl vyloučen ze střední školy, ale 
maturitu složil korespondenčně. Krátce navštěvoval Kentuckou univerzitu a pak 
massachusettskou obchodní školu Babson College. Několik let cestoval po Evropě, Asii a 
Austrálii a živil se mimo jiné publikováním krátkých próz. V roce 1993 se usadil v Los Angeles 
a začal psát pro televizi. Podílel se na seriálech New York Underground, American Gothic 
(Tajemný příběh z Ameriky), The Practice (Advokáti – TV), Sleepwalkers (Poutníci po snech; + 
spol. prod.) a NYPD Blue (Policie-New York – TV), za jehož jednu epizodu dostal Cenu Emmy. 
Na přelomu tisíciletí se prosadil ve filmu adaptací britské televizní minisérie Traffic – 
Nadvláda gangů (mimo jiné Oscar, Zlatý glóbus, Ceny BAFTA a WGA), v níž dokonale využil 
schopnost umného proplétání zdánlivě nesouvisejících dějových linek (takzvaná hyperlink 
cinema) a do které zakomponoval i některé vlastní zážitky s nadměrnou konzumací narkotik. 
Z jeho režijních prací zaujalo drama střetávajících se zájmů na Blízkém východě Syriana (Cena 
NBR, nominace na Oscara a na Cenu WGA za scénář). Za podíl na titulní písni svého třetího 
snímku Zlato byl nominován na Zlatý glóbus. Jako herec se objevil v remakeu britské 
komedie Alfie (2004, Zlatíčko; r. Charles Shyer – V) a v jedné epizodě televizního seriálu 
Entourage (Vincentův svět – TV). Ze vztahu s modelkou a herečkou Michael McCraneovou 
má dvě děti. V květnu 2007 se oženil s pravnučkou zakladatele Standard Oil Company 
Henryho Morgana Tilforda, módní návrhářkou Minnie Mortimerovou, s níž vychovává další 
dceru a syna. – Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) psychologické 
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drama z vojenského prostředí Krvavá volba (2000, Rules of Engagement; r. William Friedkin), 
působivé drama o vlivu narkotik na americkou společnost Traffic – Nadvláda gangů (2000, 
Traffic; r. Steven Soderbergh), oceněné čtyřmi Oscary, western podle známé historické 
události The Alamo (2004, Pevnost Alamo; r. John Lee Hancock – V), příběh dvou naivních 
dívek ze zámožných rodin, jež se zapletou s podsvětím, Havoc (2005, Spoušť; r. Barbara 
Koppleová; + spol. nám. – V), (režie, není-li uvedeno jinak) detektivní drama z univerzitního 
prostředí Abandon (2002, Opuštěná; + sc. – V) s Katie Holmesovou a Benjaminem Brattem, 
drama lidských osudů spjatých s ropným byznysem Syriana (2005, Syriana; + sc.) s Georgem 
Clooneym a Mattem Damonem, neprodané pilotní snímky Metro (TV–2011; + nám., sc., spol. 
prod.) o práci kriminalistů v Los Angeles a White City (TV–2015, Bílé město; + spol. prod.) o 
západních diplomatech a novinářích v Kábulu, drama vzestupu a pádu svérázného 
prospektora, inspirované skutečným příběhem z 80. a 90. let, Zlato (2016, Gold; + spol. 
píseň) s Matthewem McConaugheym. -mim- 
 
Gaup, Nils k filmu Poslední král 
NILS GAUP (nar. 12. 4. 1955, Kautokeino, Finnmark, Norsko) je sámského původu. Původně 
se chtěl stát sportovcem, ale posléze vystudoval herectví na Norské divadelní akademii v 
Oslu (1974–1978). Působil na různých scénách a v roce 1981 byl jedním ze zakladatelů 
prvního sámského divadelního souboru Beaivváš Sámi Teahter. Dále měl několik filmových 
rolí a psal divadelní hry a scénáře. Jako režisér debutoval autorským dobrodružným snímkem 
Stopař (což byl první film v sámštině), nominovaným na Oscara v kategorii cizojazyčných 
filmů a oceněným mimo jiné norskou výroční cenou Amanda za nejlepší film; tuto cenu 
tvůrce získal i za snímek Hlava nad vodou. Díky velkému úspěchu mohl natočit pirátský 
snímek Trosečníci, koprodukovaný Disneyho studiem. Ze slibné kariéry v Hollywoodu, kde 
mu byly nabídnuty mimo jiné projekty RoboCop (1987; r. Paul Verhoeven – V) nebo Bez 
dcerky neodejdu (1990, Not Without My Daughter; r. Bruce Beresford) sešlo, když odstoupil 
od režie Vodního světa (1995, Waterworld; r. Kevin Reynolds). Natočil sice ještě výpravný 
francouzsko-americký snímek Tašunga, ale jinak působil v Norsku, kde mimo jiné pracoval i 
pro televizi na seriálech Nini (1998) a Hjerterått (2013). Kromě režírování se věnuje též 
producentské činnosti ve společnosti Govat, na jejímž založení se v roce 1992 podílel a jež se 
věnuje zejména dokumentární tvorbě. Od počátku roku 2008 je profesorem na filmovém a 
mediálním oddělení Finnmarské univerzity. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Det 
andre skiftet (1978, Druhá směna; r. Lasse Glomm), Krypskyttere (1982, Pytláci; r. Hans Otto 
Nicolayssen), Nattseilere (1986, Noční námořníci; Tor M. Tørstad), O’Horten (2007; r. Bent 
Hamer), (režie, není-li uvedeno jinak) filmový přepis laponské legendy z jedenáctého století o 
zajatém mladíkovi, který musí přelstít nepřátele, jež má dovést ke svým lidem, Stopař (1987, 
Veiviseren/Ofelaš; + sc.), podle nějž vznikl americký remake Cesta bojovníka (2007, 
Pathfinder; r. Marcus Nispel), dobrodružný rodinný film o chlapci, sloužícím na lodi, kde mezi 
posádkou jsou piráti, Håkon Håkonsen (1990, Trosečníci; + spol. sc. – TV) s Gabrielem 
Byrnem v roli kapitána, kriminální komedie o potížích novomanželského páru s mrtvolou 
Hodet over vannet (1993, Hlava nad vodou – TV), akční dobrodružný snímek z období zlaté 
horečky na Aljašce Tashunga/North Star (1996, Tašunga – V) s Jamesem Caanem, 
Christopherem Lambertem a Catherine McCormackovou, psychologické drama budoucího 
spisovatele, který se ocitá v titulním rybařském městečku na Newfoundlandu, kde se 
zamiluje, Misery Harbour (1999), akční drama podle skutečného případu vyloupení banky v 
norském městečku Deadline Torp (TV–2005, Čára smrti; + spol. sc.), drama podle skutečných 
událostí, jež předcházely odboji padesáti Laponců proti místní norské správě v roce 1852, 
Kautokeino-opprøret (2008, Vzpoura v Kautokeinu; + spol. sc.), pohádková adaptace hry 
Sverra Brandta o dívence, která králi slíbí, že pomůže zlomit kletbu, Cesta za Vánoční 
hvězdou (2012, Reisen til julestjernen), kriminální thriller o detektivním pátrání po vrahovi 
zabité studentky Glassdukkene (2014, Skleněné panenky), dobrodružný historický příběh z 
bojů o norský trůn na počátku třináctého století Poslední král (2016, Birkebeinerne). -tbk- 
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Gélin, Hugo k filmu I dva jsou rodina 
HUGO GÉLIN (nar. 4. 5. 1980, Paříž) je synem producenta Xaviera Gélina (nar. 1946) a 
vnukem herců Daniela Gélina (1921–2002) a Danièle Delormeové (1926–2015). Jako dítě se 
objevil ve snímcích Lune de miel (1985, Líbánky; r. Patrick Jamain) a Tant qu’il aura des 
femmes (1987, Dokud budou ženy; r. Didier Kaminka). Natočil dva krátké filmy, uvedené na 
několika festivalech. Poté natáčel filmy o filmu, reklamy a videoklipy (HollySiz) a působil jako 
druhý režisér. V roce 2009 založil produkční společnost Zazi Films a v roce 2012 debutoval 
autorským celovečerním snímkem Jako bratři, nominovaným na Césara za prvotinu. Podílel 
se na televizní minisérii Casting(s). Často spolupracuje s hercem Pierrem Nineyem. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy La vie sans secret de Walter Nions (2001, 
Život Waltera Nionse bez tajemství; + sc.) s Jeanem Rochefortem a A l’abri des regards 
indiscrets (2002, Chráněné před zvědavýma očima; spol. r. Ruben Alves; + spol. sc.), Tu peux 
garder un secret? (2008, Dokážeš udržet tajemství?; r. Alexandre Arcady; druhá režie), Sagan 
(2008; r. Diane Kurysová; druhá režie), příběh tří mužů, které spojí smrt dívky, k níž měli 
různorodý vztah, Comme des frères (2012, Jako bratři; + spol. sc., spol. prod.), La cage dorée 
(2013, Zlatá klícka; r. Ruben Alves; spol. sc., spol. prod. – TV), kr. film Les Baumettes (2014; + 
sc.), smutná komedie o gigolovi, který se nečekaně musí postarat o těžce nemocnou dcerku, 
o níž dosud neměl tušení, I dva jsou rodina (2016, Demain tout commence; + spol. sc.) s 
Omarem Syem. -tbk- 
 
Genovese, Paolo k filmům Místo splněných přání a Naprostí cizinci 
PAOLO GENOVESE (nar. 20. 8. 1966, Řím) vystudoval ekonomii a obchodní vědy na Římské 
univerzitě. Po studiích pracoval v reklamní společnosti McCann Erickson, pro niž natáčel 
spoty a propagační snímky. Od druhé poloviny 90. let se podílel na různých kulturních 
programech a zábavních pořadech pro rozhlas a televizi Rai a natáčel krátké filmy ve 
spolupráci s Lucou Minierem; jejich snímek Walterův objev byl nominován na Donatellova 
Davida za krátký film. Spolu pokračovali i v celovečerní tvorbě, již zahájili společenskou 
komedií Neapolské okouzlení, vycházející z jejich stejnojmenného krátkého filmu z roku 
1997. Realizovali též epizody z televizních seriálů Nati ieri (2006–2007, Včera narození) a 
Amiche mie (2008, Přítelkyně – TV). Samostatně začal Genovese pracovat až v roce 2010 od 
vánoční komedie Banda Santa Clausů. Svým zaměřením je představitelem žánru commedia 
all’italiana (komedie po italsku), zabývajícím se problémy tehdejší italské společnosti, 
zejména partnerskými a mezilidskými vztahy. Z filmových ocenění připomínáme Donatellova 
Davida za nejlepší film a za scénář a Stříbrnou stuhu Italského národního syndikátu filmových 
novinářů za nejlepší komedii pro Naprosté cizince. – Filmografie (režie, podíl na scénáři, 
není-li uvedeno jinak): (krátké filmy) Incantesimo napoletano (1997, Neapolské okouzlení; 
spol. r. Luca Miniero), La scoperta di Walter (1998, Walterův objev; spol. r. Luca Miniero), 
Piccole cose di valore non quantificabile (1999, Nezměřitelné malé cennosti; spol. r. Luca 
Miniero), Coppia o Le misure dell’amore (2002, Pár aneb Meze lásky; spol. r. Luca Miniero), 
Per sempre (2016, Navždy), (dlouhé filmy; režie, podíl na scénáři) společenská komedie o 
neapolské rodině, jejíž tradice naruší děvčátko mluvící milánským dialektem, Incantesimo 
napoletano (2002, Neapolské okouzlení; spol. r. Luca Miniero), společenská komedie o 
důchodci, který vyhledá autora novinového článku, poukazujícího na penzisty jako osoby 
nevhodné pro práci, Nessun messaggio in segreteria (2005, Žádný vzkaz u sekretářky; spol. r. 
Luca Miniero), komediální road movie o odloučeném manželském páru, cestujícím na 
dceřinu svatbu, Viaggio in Italia: Una favola vera (TV–2007, Cesta po Itálii: Skutečná pohádka; 
spol. r. Luca Miniero), komedie o frontmanovi rockové kapely, který se snaží přesvědčit 
čínskou dívku, aby se stala jejich zpěvačkou Questa notte è ancora nostra (2008, Tato noc je 
ještě naše; spol. r. Luca Miniero), situační vánoční komedie o třech starých mužích, kteří jsou 
na Štědrý den policií omylem považováni za zloděje, La banda dei Babbi Natale (2010, Banda 
Santa Clausů), komedie o skupině čtyřicátníků, kteří nejsou schopni chovat se adekvátně 
svému věku, Immaturi (2011, Nedospělí; + sc.) a její pokračování Immaturi: Il viaggio (2012, 
Nedospělí: Cesta), italský remake španělského filmu Familia (1996, Rodina; r. Fernando León 
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de Aranoa) o osamělém bohatém muži, který si najme herce, aby mu hráli šťastně fungující 
rodinu, Una famiglia perfetta (2013, Dokonalá rodina), komedie o psychoanalytikovi, který 
podporuje dceřin vztah s mužem jeho věku, aby mohl udržovat milostný poměr s jeho ženou, 
Tutta colpa di Freud (2014, Za všechno může Freud), romantická komedie o ženě pracující 
pro módní časopis, která se zamiluje do farmáře, Sei mai stata sulla Luna? (2015, Byla jsi 
někdy na Měsíci?), hořká komedie o přátelích, kteří se rozhodnou při společné večeři 
„veřejně“ sdílet svou soukromou komunikaci na mobilech, Naprostí cizinci (2016, Perfetti 
sconosciuti), podle níž vznikl španělský remake Perfectos desconocidos (2017, Dokonalí 
neznámí; r. Álex de la Iglesia), mysteriózní psychologický příběh o lidech, kteří jsou kvůli 
svým přáním ochotni plnit svérázné úkoly od záhadného muže, Místo splněných přání (2017, 
The Place), (podíl na scénáři) Un fantastico via vai (2013, Běž skvělou cestou; r. Leonardo 
Pieraccioni), Ti ricordi di me? (2014, Vzpomínáš si?; r. Rolando Ravello – TV), Un fidanzato 
per mia moglie (2014, Snoubenec pro mou ženu; r. Davide Marengo), Se mi lasci non vale 
(2016, Pokud mě opustíš, tak to nemá cenu; r. Vincenzo Salemme). -jš- 
 
Gilliam, Terry k filmu Brazil 
TERRY GILLIAM (vlastním jménem Terence Vance Gilliam, nar. 22. 11. 1940, Minneapolis, 
Minnesota) vyrůstal od svých jedenácti let v Los Angeles. Vystudoval politické vědy na tamní 
Occidental College (1962). Pracoval jako kreslíř pro několik reklamních agentur, než se stal 
autorem a ilustrátorem satirického newyorského časopisu Help! (1962–1965). Seznámil se s 
technikou animovaného filmu a dělal první pokusy s 16mm kamerou. V roce 1967 přesídlil do 
Londýna a zanedlouho získal britské občanství (amerického se vzdal v roce 2006). Jako 
scenárista či animátor se podílel na komediálních televizních seriálech Do Not Adjust Your 
Set (Porucha není na vašem přijímači), Marty, Broaden Your Mind (Rozšiřte své obzory) a We 
Have Ways of Making You Laugh (Známe způsob, jak vás přinutit k smíchu). Díky smyslu pro 
absurdní humor a výtvarným vlohám se stal členem kabaretní skupiny Monty Python’s Flying 
Circus a spolupracoval s ní na stejnojmenném úspěšném televizním seriálu (1969–1974, 
Monty Pythonův Létající cirkus; spol. sc., anim., herec – TV), za jehož grafickou stránku dostal 
zvláštní Cenu BAFTA. S Terrym Jonesem režíroval první z jejich filmů Monty Python a svatý 
grál. Po rozpadu skupiny se v 80. letech osamostatnil. Zaujal orwellovskou sci-fi Brazil (Cena 
LAFCA za scénář a režii, nominace na Oscara za scénář). Přes problémy, jež měl kvůli 
finálnímu střihu s jejím distributorem (společností Universal), se nebránil práci v rámci 
hollywoodského systému, i když nadále odmítal prvoplánově komerční projekty a snažil se 
vytvářet myšlenkově složitější díla, v nichž mohl uplatnit smysl pro bizarní situace a výrazné 
vizuální cítění s prvky magického realismu. Nejlépe se mu to podařilo v podobenství Král 
rybář (Stříbrný lev ex aequo na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, nominace na 
Zlatý glóbus za režii), avšak zcela odmítnuta byla například jeho koncepce filmové série o 
Harrym Potterovi. V roce 2000 začal ve Španělsku natáčet svůj dlouhodobý projekt Muž, 
který zabil Dona Quijota na motivy slavného Cervantesova románu, ale snímek zůstal 
nedokončen; potíže spojené s přípravou i vlastním natáčením byly zachyceny v 
dokumentárním filmu Ztracen v La Mancha. Ve stádiu příprav skončila také řada jeho dalších 
projektů, například Dickensův Příběh dvou měst nebo Twainova satira Yankee z Connecticutu 
na dvoře krále Artuše. Gilliam měl vždy problémy s financováním a produkčním zajištěním 
svých děl a jeho situaci nepomohla ani znovu nabytá popularita Monty Pythonů, k níž došlo v 
90. letech. Objevily se videohry podle jejich filmů, jež sami namluvili, a různé výběry jejich 
skečů, mezi nimi i Terry Gilliam’s Personal Best (2006, To nejlepší podle Terryho Gilliama – V). K 
40. výročí skupiny vznikl šestidílný dokument Monty Python: Almost the Truth (TV–2009, Monty 
Python – Málem pravda – TV) a divadelní představení Monty Python Live (Mostly), v němž se 
sešli všichni žijící členové souboru, bylo v červenci 2014 přenášeno do vybraných českých kin 
pod názvem Monty Python živě (převážně). V poslední době se Gilliam s kladným ohlasem 
věnoval operní režii, když v Londýně inscenoval Berliozova díla Faustovo prokletí (2011) a 
Benvenuto Cellini (2014). Za své filmové dílo byl mimo jiné vyznamenán na festivalech v 
Sitges (2000), Locarnu (2005), Dubaji (2008), Gijónu (2014), čestným členstvím v Britské 
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akademii (BAFTA; 2008) a francouzským Řádem umění a literatury (2013). Byl častým 
návštěvníkem České republiky, zejména Letní filmové školy v Uherském Hradišti (byl po něm 
pojmenován i obchod Terryho ponožky v pražském kině Světozor). Od roku 1973 je 
Gilliamovou manželkou filmová maskérka Maggie Westonová, s níž vychoval tři děti. – 
Filmografie: (neúplná; herec, není-li uvedeno jinak) dok. záznamy And Now for Something 
Completely Different (1971, A teď něco úplně jiného; r. Ian MacNaughton; + spol. sc., anim. – 
V), Pleasure at Her Majesty’s (1976, Zábava v divadle Jejího Veličenstva; r. Roger Graef) a 
Monty Python Live at the Hollywood Bowl (1982, Monty Python v Hollywoodu; r. Terry 
Hughes; + spol. sc. – TV), Spies Like Us (1985, Špióni jako my; r. John Landis – V), dok. Ztracen 
v La Mancha (2001, Lost in La Mancha; r. Keith Fulton, Louis Pepe; účinkující), Enfermés 
dehors (2006, Úplně mimo; r. Albert Dupontel – V), Not the Messiah: He’s a Very Naughty 
Boy (2009, Monty Python: Copak je to za Mesiáše...; r. Aubrey Powell – V), anim. f. A Liar’s 
Autobiography: The Untrue Story of Monty Python’s Graham Chapman (2012, Autobiografie 
jednoho lháře: Nepravdivý příběh Grahama Chapmana; r. Bill Jones, Jeff Simpson, Ben Timlett; 
hlas), I Rec U (2012; r. Federico Sfascia), 9 mois ferme (2013, Devět měsíců natvrdo; r. Albert 
Dupontel), Jupiter vychází (2015, Jupiter Ascending; r. The Wachowskis), Absolutely Anything 
(2015, Naprosto cokoliv; r. Terry Jones; hlas), (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Story 
Time (1968, Čas příběhů; + anim.) a The Miracle of Flight (1974, Zázrak létání; + sc., anim., 
prod.), parodie na artušovskou legendu Monty Python a svatý grál (1974, Monty Python and 
the Holy Grail; spol. r. Terry Jones; + spol. sc., anim., herec), variace na Carrollovu Alenku v 
říši divů, nazvaná Jabberwocky (1977, Žvahlav; + spol. sc., herec – TV), biblická fraška o 
nedobrovolném Mesiášovi Život Briana (1979, Life of Brian; r. Terry Jones; spol. sc., výprava, 
anim., herec), dobrodružná pohádka Time Bandits (1981, Lupiči času; + spol. sc., prod. – V), 
muzikálová komedie Monty Python: Smysl života (1983, Monty Python’s The Meaning of Life; 
r. Terry Jones; spol. sc., anim., herec), k níž byl v české distribuci připojen jeho kr. f. 
Crimsonova permanentní pojišťovna (1983, The Crimson Permanent Assurance; + herec), 
pesimistická vize byrokratické společnosti v nedaleké budoucnosti Brazil (1985, Brazil; + spol. 
sc., herec), fantastické osudy proslulého chvastouna The Adventures of Baron Munchausen 
(1988, Dobrodružství barona Prášila; + spol. sc., herec – V) s Johnem Nevillem, příběh dvou 
životních ztroskotanců v tehdejším New Yorku Král rybář (1991, The Fisher King) s Robinem 
Williamsem a Jeffem Bridgesem, vědecko-fantastický thriller Dvanáct opic (1995, Twelve 
Monkeys) s Brucem Willisem, adaptace knihy novináře Huntera S. Thompsona Strach a hnus 
v Las Vegas (1998, Fear and Loathing in Las Vegas; + spol. sc.) s Johnnym Deppem a Beniciem 
Del Torem, surrealistický snímek Ladič pian zemětřesení (2005, The Piano Tuner of the 
Earthquakes; r. Stephen Quay, Timothy Quay; spol. prod.), smyšlený příběh legendárních 
pohádkářů Kletba bratří Grimmů (2005, The Brothers Grimm) s Mattem Damonem a 
Heathem Ledgerem, variace na Alenku v říši divů podle románu Mitche Cullina Krajina přílivu 
(2005, Tideland; + spol. sc., spol. píseň), fantaskní příběh kočovné divadelní společnosti 
Imaginárium dr. Parnasse (2009, The Imaginarium of Doctor Parnassus; + spol. sc., spol. 
výprava, spol. písně, spol. prod.) s Christopherem Plummerem v titulní roli, kr. 
pseudodokument o tajemství jednoho závodního okruhu The Legend of Hallowdega (2010, 
Halloweenská legenda z Talladegy), sponzorovaný výrobcem energetického nápoje Amp 
Energy, kr. surrealistický film o amerických manželích, vracejících se do Neapole, kde se kdysi 
seznámili, The Wholly Family (2011, Svatá rodina; + sc.), financovaný výrobcem těstovin 
Garofalo a distribuovaný stejně jako předešlý snímek na internetu, orwellovská sci-fi z blízké 
budoucnosti The Zero Theorem (2013, Nulová poučka) s Christophem Waltzem, parafráze na 
slavný Cervantesův román The Man Who Killed Don Quijote (2018, Muž, který zabil dona 
Quijota; + sc.) s Jonathanem Prycem a Adamem Driverem. -mim- 
 
Gordon, Seth k filmu Pobřezní hlídka 
SETH GORDON (vlastním jménem Seth Lewis Gordon, nar. 15. 7. 1976, Evanston, Illinois) 
pochází z akademické rodiny, která se často stěhovala. Odmaturoval na známé škole 
Lakeside v Seattlu a pak vystudoval architekturu na Yaleově univerzitě (1997). Strávil šest 
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měsíců jako učitel angličtiny a matematiky v keňské vesničce, kde natočil dokumentární 
materiál o problémech při výstavbě místní školy. Absolvoval dokumentární program na 
Harvardově univerzitě (2001), aby ho dokázal zpracovat. Působil jako kameraman, střihač a 
producent na četných dokumentech a později je začal sám režírovat pro různé subjekty (PBS, 
Gates Foundation, OSN). Upoutal pozornost kritikou oceňovaným dokumentem Král 
arkádové hry: Hrst plná čtvrťáků, díky němuž dostal nabídku do Hollywoodu. Realizoval 
epizody komediálních seriálů jako Parks and Recreation (Park oddechu), Community (Zpátky 
do školy – TV), The Office (Kancl – TV) nebo Modern Family (Taková moderní rodinka – TV) a 
brzy mu byly svěřovány vysokorozpočtové veselohry s předními hereckými představiteli, z 
nichž divácky nejúspěšnějšími se stali Šéfové na zabití. I nadále se věnoval televizní tvorbě. 
Byl spolutvůrcem komediálního seriálu Breaking In (2011–2012, Bouráci; + spol. režie, spol. 
prod.) a výkonným producentem řady dalších, například sitcomů Marry Me (2014–2015, 
Vezmi si mě; + spol. režie – TV) a The Goldbergs (2013–2017, Goldbergovi; + spol. režie – TV) 
či dramatických show Sneaky Pete (2015–2017, Kradmý Pete; + spol. režie) a Atypical (2017; 
+ spol. režie). V rámci vlastní produkční společnosti Exhibit A se podílí na řadě celovečerních 
dokumentů, například na Oscarem oceněném snímku Neporažení o fotbalovém trenérovi a 
jeho svěřencích, pro něž je sportovní stipendium jedinou cestou k univerzitnímu studiu. – 
Filmografie: (hrané filmy; režie, není-li uvedeno jinak) kr. snímky Squirt (2002, Prcek; spol. 
režie Luis Lopez; + spol. kam.), Fears of a Clown (2004, Čeho se bojí klaun) a The Problem 
with Percival (2006, Problém s Percivalem; + spol. sc.), horor Cry_Wolf (2005; r. Jeff Wadlow; 
spol. druhá režie, střih, spol. prod. – V), komedie o partnerské dvojici, jíž se tentokrát 
nepodaří uniknout na svátky před návštěvami rozvětveného příbuzenstva, Čtvery Vánoce 
(2008, Four Christmases) s Vincem Vaughnem a Reese Witherspoonovou, veselohra o třech 
kamarádech, kteří chtějí odstranit své nesnesitelné nadřízené, Šéfové na zabití (2011, 
Horrible Bosses; + hlas) s Jasonem Batemanem, Charliem Dayem a Jasonem Sudeikisem, 
kriminální komedie o společné cestě spořádaného účetního a podvodnice, která mu ukradla 
identitu, Z cizího krev neteče (2013, Identity Thief) s Jasonem Batemanem a Melissou 
McCarthyovou, Pixely (2015, Pixels; r. Chris Columbus; spol. prod.), akční komedie na motivy 
populárního televizního seriálu Pobřežní hlídka (2017, Baywatch; + herec) s Dwaynem 
Johnsonem a Zacem Efronem; (dokumenty; produkce, výkonná produkce či podíl na nich, 
není-li uvedeno jinak) New York Doll (2005, Newyorská panenka; r. Greg Whiteley; + spol. 
střih, zvl. efekty), The King of Kong: A Fistful of Quarters (2007, Král arkádové hry: Hrst plná 
čtvrťáků; režie, sc., kam., střih), Freakonomics (2010, Freakonomie; spol. r. Seth Gordon, 
Morgan Spurlock, Alex Gibney, Eugene Jarecki, Rachel Gradyová, Heidi Ewingová; + spol. sc.), 
Make Believe (2010, Umění iluze; r. J. Clay Tweel), Undefeated (2011, Neporažení; r. Dan 
Lindsay, T. J. Martin), Mitt (2014; r. Greg Whiteley), Print the Legend (2014, Legendy o 3D 
tisku; r. Luis Lopez, Clay Tweel), Finders Keepers (2015, Co jsem našel, to je moje; r. Bryan 
Carberry, Clay Tweel), Deep Web (2015, Do hloubky webu; r. Alex Winter – TV), Gleason 
(2016; r. Clay Tweel; + spol. nám.), Bill Nye: Science Guy (2017, Bill Nye: Chlápek přes vědu; r. 
David Alvarado, Jason Sussberg), Served Like a Girl (2017, Sloužila jsem jako dívka v armádě; 
r. Lysa Heslovová). -mim- 
 
Gray F. Gary k filmu Rychle a zběsile 8 
F. GARY GRAY (vlastním jménem Felix Gary Gray, nar. 17. 7. 1969, New York) vyrůstal v 
losangeleské čtvrti South Central. Odjel za otcem do chicagského předměstí Highland Park, 
kde absolvoval střední školu, na níž získal první filmařské zkušenosti při práci na programech 
pro školní kabelovou televizi. Vrátil se do Kalifornie a studoval film na Los Angeles City 
College a na Golden State College v Oxnardu. Profesionální kariéru začínal jako kameraman 
pro Black Entertainment Television (BET). Natáčel krátké hrané filmy, například Divided We 
Fall (Musíme si pomáhat), a prosadil se jako režisér videoklipů (mimo jiné TLC, Mary J. Blige, 
Dr. Dre, Ice Cube, Coolio, Babyface, Stevie Wonder, Queen Latifah, Whitney Houston, 
Cypress Hill, Barry White, Outkast, R. Kelly), jež získaly řadu ocenění. Přechod k celovečerní 
hrané tvorbě mu umožnil rapper Ice Cube. Gray zaujal svým druhým snímkem Vabank 
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(Zvláštní cena poroty na festivalu kriminálních filmů v Cognacu) a následujícím dramatem 
Vyjednavač se jako jeden z mála afroamerických filmařů prosadil i v Hollywoodu. Jeho 
divácky nejúspěšnějším snímkem se stal skutečný příběh z 80. let Straight Outta Compton. 
Režíroval úvodní epizodu nezdařeného kriminálního seriálu Ryan Caulfield: Year One (1999, 
Ryan Caulfield: Rok jedna; + spol. prod.) a neprodaný pilotní snímek Enemies (2006, 
Nepřátelé). – Filmografie: (herec) Major League (1989, První liga; r. David S. Ward – V), Crack 
House (1989, Dům cracku; r. Michael Fischa), (režie, není-li uvedeno jinak) komedie z 
losangeleské čtvrti South Central o dvou kamarádech, zabíjejících čas během jednoho dne, 
Friday (1995, Pátek, to je den; + herec – V) s Icem Cubem a Chrisem Tuckerem, akční snímek 
o bankovních lupičkách Set It Off (1996, Vabank; + spol. prod., herec – V) s Jadou 
Pinkettovou, Queen Latifahovou a Vivicou A. Foxovou, kriminální psychothriller Vyjednavač 
(1998, The Negotiator) se Samuelem L. Jacksonem a Kevinem Spaceym, akční film o 
agentech, bojujících s drogovým kartelem, Osamělý mstitel (2003, A Man Apart; + spol. 
prod.) s Vinem Dieselem, remake britského kriminálního snímku Loupež po italsku (2003, 
The Italian Job) s Markem Wahlbergem a Charlize Theronovou, adaptace románu Elmora 
Leonarda ze zákulisí losangeleské hudební scény Buď v klidu (2005, Be Cool; + spol. prod.) s 
Johnem Travoltou a Umou Thurmanovou, drama muže, který vezme spravedlnost do 
vlastních rukou, Ctihodný občan (2009, Law Abiding Citizen; + herec) s Gerardem Butlerem, 
biografie hiphopové skupiny NWA pod titulem Straight Outta Compton (2015, Straight Outta 
Compton; + spol. prod., herec), další díl populární série Rychle a zběsile 8 (2017, The Fate of 
the Furious) s Vinem Dieselem, Jasonem Stathamem a Dwaynem Johnsonem; (podíl na 
produkci) The Sea of Trees (2015, Moře stromů; r. Gus Van Sant). -mim- 
 
Gray, James k filmu Ztracené město 2 
JAMES GRAY (nar. 14. 4. 1969, New York) je židovského původu (prarodiče přišli z 
ukrajinského Ostropolu) a vyrůstal v Queens. Zajímal se o malířství, ale nakonec absolvoval 
filmovou a televizní fakultu Jihokalifornské univerzity (USC; 1991) a díky studentskému 
snímku Kovbojové a andělé o soukromém detektivovi, kterého začne zajímat dívka, po níž 
pátrá, získal uměleckého agenta a také pozornost producenta Paula Webstera, s jehož 
pomocí realizoval svůj celovečerní debut Malá Oděsa (Stříbrný lev na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Benátkách, Cena kritiků na Filmovém festivalu v Deauville ex aequo, 
nominace na Cenu ISA za první scénář a za první film). Jeho filmy se často odehrávají v 
kriminálním prostředí a zdůrazňují mnohdy komplikované rodinné vazby. Je vyznavačem 
silných příběhů v podání známých herců, vyprávěných odměřeným, přímočarým způsobem. 
Vždy se snažil o maximální míru nezávislosti, proto je jeho tvorba početně tak skromná. O její 
kvalitě však svědčí fakt, že čtyři z jeho šesti snímků (Temná zákoutí, Noc patří nám, Milenci, 
Přistěhovalkyně) měly premiéru v soutěži prestižního canneského festivalu, byť nakonec 
nezískaly žádné ocenění. Dva z nich byly nominovány na Césara v kategorii zahraničních 
filmů, Noc patří nám a Milenci (a nominace na Cenu ISA za režii). Režíroval také pilotní díl 
kriminálního televizního seriálu The Red Road (2014–2015, Krvavá cesta), vysílaného na 
stanici Sundance. V roce 2005 se oženil s dokumentaristkou Alexandrou Dicksonovou, s níž 
vychovává tři děti. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní filmy Territorio 
(1990) a Cowboys and Angels (1991, Kovbojové a andělé), příběh profesionálního zabijáka, 
kterého práce po letech přivede do rodné ruské komunity, Little Odessa (1994, Malá Oděsa; 
+ sc. – V) s Timem Rothem, drama propuštěného trestance, který se opět dostane na dráhu 
zločinu, The Yards (2000, Temná zákoutí; + spol. sc. – V) s Markem Wahlbergem a Joaquinem 
Phoenixem, drama dvou bratrů na opačných stranách zákona Noc patří nám (2007, We Own 
the Night; + sc.) s Joaquinem Phoenixem a Markem Wahlbergem, příběh muže s bipolární 
poruchou, váhajícího mezi dvěma ženami, Milenci (2008, Two Lovers; + spol. sc., spol. prod.) 
s Joaquinem Phoenixem, Gwyneth Paltrowovou a Vinessou Shawovou, drama polské 
emigrantky v New Yorku na počátku 20. let 20. století The Immigrant (2013, Přistěhovalkyně; 
+ spol. sc., spol. prod.) s Marion Cotillardovou, Joaquinem Phoenixem a Jeremym Rennerem, 
skutečný příběh britského cestovatele Percyho Fawcetta, který v Amazonii hledal pozůstatky 
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dávné civilizace, Ztracené město Z (2016, The Lost City of Z; + sc., spol. prod.) s Charliem 
Hunnamem; (podíl na výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Blood Ties (2013, Pokrevní 
pouto; r. Guillaume Canet; + spol. sc. – V), dok. Swift Current (2015; r. Joshua Rofé). -mim- 
 
Grisebachová, Valeska k filmu Western 
VALESKA GRISEBACHOVÁ (nar. 4. 1. 1968, Brémy) studovala filozofii a germanistiku na 
univerzitách v Berlíně, v Mnichově a ve Vídni, ale posléze absolvovala vídeňskou Filmovou 
akademii (1993–2001). Její absolventský snímek Má hvězda získal Zvláštní uznání FIPRESCI na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu 2001 a byl uveden ve Fóru nezávislých na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 2002. Kromě několika dokumentů 
natočila dva celovečerní tituly: Touha, která získala Zvláštní cenu poroty na MF nezávislého 
filmu v Buenos Aires 2006, Grand Prix Asturias na Mezinárodním filmovém festivalu v Gijónu 
2006 a Zvláštní cenu poroty na Mezinárodním filmovém festivalu ve Varšavě 2006, a 
Western, oceněný Modrým andělem za režii na Art Film Festu v Košicích 2017. Pro výstavu v 
Berlínském lékařském historickém muzeu natočila videofilm Narben (2007, Jizvy). Působí 
jako pedagožka (titul docentka) na Německé filmové a televizní akademii (DFFB) v Berlíně a 
jako konzultantka scénáře se mimo jiné podílela i na úspěšném filmu Toni Erdmann (2016, 
Toni Erdmann; r. Maren Adeová). Její sestra Anne Grisebachová (nar. 1974) je herečkou. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) dok. In der Wüste Gobi (1997, V poušti Gobi), kr. 
dok. Berlino (1999), snímek o první lásce čtrnáctileté dívky Mein Stern (2001, Má hvězda; + 
sc.), psychologické drama muže, ocitajícího se nečekaně mezi dvěma ženami, Sehnsucht 
(2006, Touha; + sc., spol. střih), příběh německého stavbaře, který se s kolegy ocitá v 
zapadlém kraji u bulharsko-řeckých hranic a sbližuje se s tamními vesničany, Western (2017, 
Western; + sc., spol. prod.). -tbk- 
 
Grozevová, Kristina k filmu Glory 
KRISTINA GROZEVOVÁ (nar. 26. 1. 1976, Sofie) vystudovala žurnalistiku na Sofijské státní 
univerzitě a pracovala jako redaktorka v bulharské televizi. Poté, co absolvovala režii na 
Národní divadelní a filmové akademii v Sofii (2005), na níž natočila několik oceňovaných 
studentských snímků, začala spolupracovat se svým pozdějším manželem Petarem 
Valčanovem (nar. 1982). Natočili spolu několik krátkých či středometrážních filmů a podíleli 
se na několika televizních seriálech. Jejich snímek Skok byl jako vůbec první bulharský krátký 
film nominován na Cenu Evropské filmové akademie a získal ceny za nejlepší krátký film na 
Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Bruselu a na Mezinárodním festivalu krátkých filmů 
v Pusanu. Celovečerní debut Lekce obdržel například Cenu nových režisérů na Mezinárodním 
filmovém festivalu v San Sebastiánu 2014, Zvláštní cenu poroty na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Tokiu 2014, cenu Bronzový Alexandr a Cenu za scénář na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Soluni 2014 nebo Velkou cenu Sofie, Cenu za nejlepší bulharský film a Cenu diváků 
na Mezinárodním filmovém festivalu v Sofii 2015. Mají vlastní filmovou společnost Abraxas 
Film. – Filmografie: (neúplná; spol. s Petarem Valčanovem; podíl na scénáři a režii, není-li 
uvedeno jinak) dok. Pritča za života (2009, Podobenství o životě), střm. filmy Avarijno kacane 
(2010, Nouzové přistání) a Skok (2012, Skok; + spol. prod.), celovečerní hraný debut, morální 
drama učitelky, jež se kvůli splacení manželova dluhu dopustí zločinu, Lekce (2014, Urok; + 
spol. prod.), tragikomedie o poctivém drážním dělníkovi a ctižádostivé manažerce, která ho 
málem zcela zničí, Glory (2016, Slava; + spol. prod.). -tbk- 
 
Guiraudie, Alain k filmu Stát pevně 
ALAIN GUIRAUDIE (nar. 15. 7. 1964, Villefranche-de-Rouergue, Aveyron) pochází ze 
zemědělské rodiny. Studoval na univerzitě v Montpellieru, napsal několik neúspěšných 
románů, dělal nočního vrátného a natáčel krátké filmy. Později při práci asistenta v televizi 
realizoval středometrážní tituly a v celovečerní tvorbě debutoval snímkem Odvážní 
neodpočívají, uvedeným mimo jiné v sekci Fórum nezávislých na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Karlových Varech 2003. Největšího úspěchu dosáhl dramatem Neznámý od jezera, 
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oceněným Queer palmou a Cenou za režii v sekci Určitý pohled na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Cannes 2013 a nominovaným na Césary za nejlepší film, režii a scénář. Z dalších 
ocenění připomínáme Cenu Jeana Viga ex aequo a Cenu města Clermont-Ferrand na 
Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Clermont Ferrandu 2000 za středometrážní film 
Starý sen v pohybu nebo Zvláštní cenu poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Gijónu 
2009 za Krále útěků. Otevřeně se hlásí ke své homosexualitě a je čelným představitelem 
queer kinematografie. V jeho provokativní a kontroverzní tvorbě převažují existenciální 
motivy, bizarní situace nebo otevřené sexuální scény. Významnou roli v ní hraje venkovská 
krajina. – Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Les héros sont 
immortels (1990, Hrdinové jsou nesmrtelní), Tout droit jusquʹau matin (1994, Rovnou až do 
rána) a La force des choses (1998, Nezbytnosti), středometrážní filmy Du soleil pour les 
gueux (2001, Slunce pro chudé; + herec, spol. prod.) a Ce vieux rêve qui bouge (2001, Starý 
sen v pohybu), Un petit cas de conscience (2002, Otázka svědomí; r. Marie-Claude 
Treilhouová; herec), absurdní příběh tří mužů, překračující hranice mezi realitou a fantazií, 
Pas repos pour les braves (2003, Odvážní neodpočívají), hořká komedie Voici venu le temps 
(2005, Nastává čas), střm. f. On mʹa volé mon adolescence (TV–2008, Ukradli mé dospívání; 
režie, spol. sc.), dobrodružná komedie Le roi de lʹévasion (2009, Král útěků; režie, spol. sc.), 
romantický sexuálně explicitní thriller o vášnivém vztahu dvou mužů, z nichž jeden se 
dopustil zločinu, Lʹinconnu du lac (2013, Neznámý od jezera), příběh scenáristy, prožívajícího 
životní krizi v prostředí horských pastvin, Stát pevně (2016, Rester vertical). -tbk- 
 
Gunn, James k filmu Strážci Galaxie Vol. 2 
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 (LMU) 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 dvojicí dobrodružných komiksových 
sci-fi Strážci Galaxie. Jako herec se objevil ve vlastních i cizích snímcích a v několika 
televizních 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 
(2008–2009; + 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.), The Belko Experiment (2015; r. Greg 
McLean; + 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 
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(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) a jeho pokračování Strážci Galaxie Vol. 2 (2017, 
Guardians of the Galaxy Vol. 2; + sc.). -mim- 
 
Hallström, Lasse k filmu Psí poslání 
LASSE HALLSTRÖM (vlastním jménem 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 televizní stanice. 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, 
především komediemi o dětech a mládeži. Nečekaný úspěch snímku Můj život jako pes ve 
Spojených státech (mimo jiné Cena ISA za zahraniční film, oscarové nominace za scénář a 
režii) ho 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 (1976–1985), v březnu 1994 se jeho druhou ženou stala 
herečka Lena Olinová (nar. 1955), 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 (TV–1977, 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 
v České republice 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 s ovdovělou snachou, 
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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, drama Hypnotizér (2012, Hypnotisören; 
+ spol. sc.), příběh ženy utíkající před minulostí Bezpečný přístav (2013, Safe Haven), 
natočený podle románu Nicholase Sparkse, adaptace kuchařského bestselleru Richarda C. 
Moraise Láska na kari (2014, The Hundred-Foot Journey) s Helen Mirrenovou, přepis knížky 
W. Bruce Camerona Psí poslání (2017, A Dog’s Purpose), pohádka podle předlohy E. T. A. 
Hoffmanna The Nutcracker and the Four Realms (2018, Louskáček a čtyři království). -mim- 
 
Hamburg, John k filmu Proč právě on? 
JOHN HAMBURG (vlastním jménem John Liman Hamburg, nar. 26. 5. 1970, New York) je 
synem známé rozhlasové moderátorky Joan Hamburgové. Už na střední škole natáčel krátké 
filmy. Vystudoval historii na Brownově univerzitě (1992) v Rhode Islandu a potom 
navštěvoval Tischovu uměleckou školu při Newyorské univerzitě (NYU), kterou absolvoval 
autorským snímkem Tikot, uvedeným na Filmovém festivalu Sundance 1996. O dva roky 
později na této přehlídce představil svůj celovečerní debut Kasaři. Díky jeho ohlasu dostal 
práci v Hollywoodu, kde se uplatnil jako scenárista úspěšných komedií Fotr je lotr a 
Zoolander i jejich pokračování. Nové režijní zkušenosti získal při realizaci epizod televizních 
seriálů Undeclared (Kolej, základ života – TV) a Stella. Jako filmový režisér zůstal věrný 
veselohernímu žánru, ale větší úspěch měl jako scenárista. Byl rovněž tvůrcem neúspěšného 
sitcomu Welcome to the Captain (2008, Vítejte v Kapitánovi; + spol. sc., spol. režie, spol. 
prod.), odehrávajícího se v titulním hollywoodském bytovém komplexu, a režíroval epizody 
dalších komediálních seriálů New Girl (Nová holka – TV) a The Grinder (Bourák). Od září 2005 
je ženatý s herečkou Christinou Kirkovou (nar. 1970). Jeho bratrancem je známý režisér Doug 
Liman. – Filmografie: (podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) Fotr je lotr (2000, Meet the 
Parents; r. Jay Roach), Zoolander (2001, Zoolander; r. Ben Stiller), Baba na zabití (2003, 
Duplex; r. Danny DeVito; herec), Jeho fotr, to je lotr! (2004, Meet the Fockers; r. Jay Roach), 
Fotři jsou lotři (2010, Little Fockers; r. Paul Weitz; + spol. prod.), Drunk Wedding (2015, 
Svatba pod vlivem; r. Nick Weiss; spol. prod. – TV), Zoolander No. 2 (2016, Zoolander 2; r. 
Ben Stiller), (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Tick (1994, Tikot; + sc., střih), komedie o dvou 
neumětelských muzikantech, omylem považovaných za zkušené zloděje, Safe Men (1997, 
Kasaři; + sc., herec) se Samem Rockwellem a Stevem Zahnem, romantická komedie Riskni to 
s Polly (2004, Along Came Polly; + sc.) s Benem Stillerem a Jennifer Anistonovou, veselohra o 
zcela rozdílných přátelích Kámoš k pohledání (2008, I Love You, Man; + spol. sc., spol. prod.) 
s Paulem Ruddem a Jasonem Segelem, neprodaný pilot Good Session (TV–2015, Dobrá 
terapie; + spol. sc., spol. prod.), vánoční komedie o muži, který se těžko smiřuje s výstředním 
chováním i se vzhledem nastávajícího zetě, Proč právě on? (2016, Why Him?; + spol. nám., 
spol. sc.) s Bryanem Cranstonem a Jamesem Francem. -mim- 
 
Hancock, John Lee k filmu Zakladatel 
JOHN LEE HANCOCK (vlastním jménem 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 
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produkce. Debutoval nezávislým snímkem Romance s překážkami, který se prakticky 
nedostal do kin. Prosadil se teprve jako scenárista dvou filmů Clinta Eastwooda, jejichž 
natáčení mohl sledovat na place. Pak se uplatnil v televizi jako režisér a výkonný producent 
seriálů L. A. Doctors (1998–1999, Doktoři z L. A.; + nám., spol. sc. – TV) a Falcone (2000). I 
přes kolosální neúspěch nákladného westernu Pevnost Alamo pokračoval v režijní kariéře, v 
níž se věnuje zejména životopisným příběhům. 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 
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 v 
úlohách Davyho Crocketta a Sama Houstona, 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, příběh podnikatele Raye Kroca, který se postaral o 
vznik impéria stravovacího řetězce McDonald’s, Zakladatel (2016, The Founder) s Michaelem 
Keatonem. -mim- 
 
Hazanavicius, Michel k filmu Obávaný 
MICHEL HAZANAVICIUS (nar. 29. 3. 1967, Paříž) pochází z litevské židovské rodiny, která 
přišla do Francie ve 20. letech. Po absolvování pařížské Národní vysoké umělecké školy 
(ENSAPC) začínal v roce 1988 v televizi jako scenárista a později i jako režisér, mimo jiné 
sériemi C’est pas le 20 heures (TV–1994, Východním údolím za dvacet hodin; spol. r. Virginie 
Lovisoneová) a Les films qui sortent le lendemain dans les salles de cinéma (TV–1996, Filmy, 
které zítra přicházejí do kin). Působil i jako tvůrce reklamních spotů (Reebok, Bouygues 
Telecom). Až o jedenáct let později natočil celovečerní hraný debut Moji přátelé. Světovou 
proslulost získal v roce 2011 němým filmem The Artist: mimo jiné Oscar za režii (a nominace 
na původní scénář), Cena BAFTA za režii a za scénář, César za nejlepší film a režii, Cena Goya 
za nejlepší evropský film, Cena ISA za režii, Cena Lumière za nejlepší film, Cena NYFCC za 
režii, Cena diváků na Mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu, nominace na Zlatý 
glóbus za režii a původní scénář. Za snímek Agent 117 získal Velkou cenu na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Tokiu 2006. Jeho bratrem je herec Serge Hazanavicius (nar. 1963) a 
manželkou herečka Bérénice Bejoová (nar. 1976). – Filmografie: (režie a scénář, není–li 
uvedeno jinak) Derrick contre Superman (TV–1992, Derrick versus Superman; spol. r. 
Dominique Mézerette), Ca détourne (TV–1992, Ta postranní; spol. r. Daniel Lambert, 
Dominique Mézerette), La classe américaine (TV–1993, Americká třída; spol. r. Dominique 
Mézerette; + hlas), Echec au capital (TV–1997, Nezdar kapitálu), Mes amis (1999, Moji 
přátelé), OSS 117: Le Caire, nid d’espions (2006, Agent 117 – V), OSS 117: Rio ne répond plus 
(2009, Agent 117: Ztracen v Riu – V), The Artist (2011, The Artist; + spol. kam., spol. střih), La 
classe américaine (TV–2012, Americká třída; r. Serge Hazanavicius; spol. prod., účinkující), 
segment La bonne conscience (Čisté svědomí; režie) z kolektivního snímku Les infidéles 
(2012, Bezvěrci), Hledání (2014, The Search; + spol. střih, spol. prod.), Obávaný (2017, Le 
redoutable; + spol. prod.), (spolupráce na scénáři, není-li uvedeno jinak) Delphine 1, Yvan 0 
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(1996; r. Dominique Farrugia; + herec), Le clone (1998, Klon; r. Fabio Conversi), Tuez–les 
tous! Rwanda: histoire d’un génocide sans importance (TV–2004, Zabijte je všechny! 
Rwanda: Historie genocidy; r. Raphaël Glucksmann, David Hazan, Pierre Mezerette), Les 
Dalton (2004, Daltoni; r. Philippe Haïm – V), Eric ké Rmazy (V–2005; r. Virginie Lovisoneová), 
(herec, není-li uvedeno jinak) La cité de la peur (1994, Město strachu; r. Alain Berbérian), 
Didier (1997; r. Alain Chabat), Ma femme est une actrice (2001, Má žena je herečka; r. Yvan 
Attal), Podivuhodná cesta (2011, Le voyage extraordinaire; r. Serge Bromberg, Eric Lange; 
účinkující), Jacky au royaume des filles (2014, Jacky v království žen; r. Riad Sattouf), Realita 
(2014, Réalité; r. Quentin Dupieux). –jl– 
 
Hegemannová, Helene k filmu Axolotl Overkill 
HELENE HEGEMANNOVÁ (nar. 19. 2. 1992, Freiburg im Breisgau, Bádensko-Württembersko) 
je dcerou divadelního vědce, dramaturga a pedagoga Carla Hegemanna (nar. 1949). Po smrti 
matky se jako třináctiletá přestěhovala z Bochumi za otcem do Berlína a začala psát blogy. Ve 
čtrnácti letech napsala scénář k filmu Torpedo, který později s pomocí státní podpory 
realizovala jako stejnojmenný středometrážní snímek a za který získala Cenu Maxe Ophülse. 
Její divadelní hra Ariel 15 byla uvedena v Berlíně (2007) a později i jako rozhlasová hra. V 
roce 2010 vydala Hegemannová autobiograficky laděný bestseller Axolotl Roadkill, který se 
stal senzací, ale také předmětem řady diskusí, neboť se ukázalo, že autorka řadu pasáží 
převzala z internetu od bloggera Airen. V roce 2016 podle této předlohy vznikl v její režii 
snímek Axolotl Overkill, uvedený až v roce 2017 mimo jiné na Filmovém festivalu Sundance a 
na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. V roce 2013 vydala druhý román 
Jage zwei Tiger (Ulov dva tygry). Objevila se též ve třech filmech jako herečka. Má vztah s 
novinářkou Andreou Hannou Hünnigerovou (nar. 1984). – Filmografie: (režie a scénář, není-li 
uvedeno jinak) střm. příběh patnáctileté dívky, která se po smrti matky přistěhuje ke své tetě 
herečce, Torpedo (2008), dok. Wer hat Angst vor Sibylle Berg? (2015, Kdo se bojí Sibylle 
Bergové?; r. Wiltrud Baierová, Sigrun Köhlerová; spolupráce), drama šestnáctileté dívky z 
neuspořádané rodiny, jež s novou přítelkyní obráží berlínské noční kluby, Axolotl Overkill 
(2016, Axolotl Overkill), (herečka, není-li uvedeno jinak) 4. epizoda (r. Nicolette Krebitzová) 
ze snímku Deutschland ’09 – 13 kurze Filme zur Lage der Nation (2009, Německo ’09 – 13 
krátkých filmů o postavení národa), kr. f. Hey, Cowboy (2012, Hej, kovboji; r. Annika 
Pinskeová), Traumfrauen (2015, Ženy snů; r. Anika Deckerová). -tbk- 
 
Hicks, Scott k filmu Pád 
SCOTT HICKS (vlastním jménem Robert Scott Hicks, nar. 4. 3. 1953, Kampala, Uganda) je 
nejmladším ze čtyř dětí britského stavebního inženýra a vyrůstal nedaleko keňského Nairobi. 
Od svých čtrnácti let žije v australském Adelaide. Vystudoval drama na místní Flindersově 
univerzitě (1975) a praktické filmové zkušenosti získal jako asistent, mimo jiné u Bruce 
Beresforda, Petera Weira a Kena Hannama. Natáčel nízkorozpočtové hrané snímky a 
zakázkové dokumenty, než začal na sklonku 80. let spolupracovat s americkou kabelovou 
stanicí Discovery, pro niž realizoval řadu dokumentárních pořadů, z nichž nejznámější je 
seriál Ponorky – oceloví žraloci (Cena Emmy). Podílel se také na fantastickém televizním 
seriálu podle románu Emily Roddaové Finders Keepers (1991, Co jsem našel, to je moje; + 
spol. sc.). Mezinárodně se prosadil životopisným snímkem Záře (mimo jiné Australská 
filmová cena za režii, nominace na Oscara za scénář a za režii, nominace na Zlatý glóbus za 
režii a nominace na Cenu BAFTA za režii a za nejlepší film). Další filmy sice s přestávkami 
režíroval v Hollywoodu, ale odmítl se tam přestěhovat. Zůstal v Austrálii a živil se natáčením 
reklamních spotů a videoklipů, aby se mohl věnovat projektům podle vlastního výběru. Je 
také uznávaným fotografem. Manželka Kerry Heysenová, s níž má dva syny, spolupracuje na 
jeho filmech jako producentka. – Filmografie: (neúplná dokumentární tvorba; režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. f. o ochraně dětí před zneužitím You Can’t Always Tell (1979, Vždycky to 
nepoznáte; + spol. prod.), kr. f. Bert Flugelman: Public Sculptor (1980, Sochař Bert 
Flugelman), kr. f. o asimilaci propuštěných vězňů No Going Back (TV–1981, Není cesty 
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zpátky), pětidílný seriál Women Artists of Australia (TV–1981, Australské umělkyně), střm. f. 
o adelaidském uměleckém festivalu The Hall of Mirrors: A Festival (1982, Festival Zrcadlová 
síň), kr. f. o systému probační péče One Last Chance (1983, Poslední šance), střm. f. Family 
Tree (1985, Rodokmen), pětidílný seriál o čínské armádě The Great Wall of Iron (TV–1989, 
Velká železná zeď), čtyřdílný seriál Submarines: Sharks of Steel (TV–1992, Ponorky – oceloví 
žraloci; + spol. sc. – TV), celovečerní dokumenty The Space Shuttle (TV–1994, Raketoplán; + 
sc. – TV) a The Ultimate Athlete: Pushing the Limit (TV–1996, Svět vrcholového sportu; + 
prod. – TV), portrét proslulého skladatele Glass: A Portrait of Philip in Twelve Parts (2007, 
Glass: Portrét Philipa ve dvanácti částech; + kam., spol. prod.), snímek o vzácných 
smyčcových nástrojích Highly Strung (2015, Napjaté struny; + sc., kam.), (celovečerní hraná 
tvorba; režie, není-li uvedeno jinak) experimentální příběh mladíka The Wanderer (1974, 
Tulák), drama fotografa Down the Wind (1975, Po větru; spol. r. Kim McKenzie; + prod.), 
drama mladíka a jeho vysněného automobilu Freedom (1982, Svoboda; + herec), kriminální 
snímek podle skutečné události Call Me Mr. Brown (TV–1986, Říkejte mi Brown; + spol. sc. – 
TV), drama o přátelství dvou chlapců Sebastian and the Sparrow (1988, Sebastian a Vrabčák; 
+ sc., prod. – TV), působivé drama duševně nemocného klavíristy Davida Helfgotta Záře 
(1996, Shine; + nám.) s oscarovým výkonem Geoffreyho Rushe, ambiciozní adaptace románu 
Davida Gutersona o rasové nenávisti na fiktivním ostrově na americkém severozápadě Sníh 
padá na cedry (1999, Snow Falling on Cedars; + spol. sc.) s Ethanem Hawkem, drama podle 
povídek Stephena Kinga o chlapci, který podlehne kouzlu charismatického cizince, Hearts in 
Atlantis (2001, Srdce v Atlantidě – V) s Antonem Yelchinem a Anthonym Hopkinsem, 
romantický příběh z kuchyně manhattanské restaurace Koření života (2007, No Reservations) 
s Catherine Zeta-Jonesovou a Aaronem Eckhartem, drama ovdovělého otce dvou synů podle 
autobiografické knihy novináře Simona Carra Kluci jsou zpět (2009, The Boys Are Back) s 
Clivem Owenem, milostný příběh podle bestselleru Nicholase Sparkse Talisman (2011, The 
Lucky One) se Zacem Efronem a Taylor Schillingovou, romantická fantasy podle prvního dílu 
románové série Lauren Kateové Pád (2016, Fallen) s Addison Timlinovou. -mim- 
 
Hughes, Patrick k filmu Zabiják & bodyguard 
PATRICK HUGHES (nar. 15. 5. 1978, Melbourne) je synem herce Tima Hughese a vyrůstal v 
předměstském Black Rocku. Už od dětství natáčel amatérské snímky na Super 8. Absolvoval 
filmová studia na Victorian College of the Arts (VCA; 1996–1999) při Melbournské univerzitě. 
Natáčel krátké filmy (První cena na sydneyském festivalu Tropfest za Zapalovač) a vybudoval 
si kariéru jako režisér reklamních spotů (mimo jiné Playstation, BMW, Vodafone, Toyota, 
McDonald’s, Honda) ve společnosti Radical Media. Zaujal zejména dvanáctiminutovým 
snímkem bez dialogů Cedulky o seznámení dvou mladých lidí, nenápadně propagujícím 
limonádu Schweppes. V celovečerní hrané tvorbě debutoval moderním westernem z malého 
australského městečka Red Hill (mimo jiné nominace na Cenu Australské filmové a televizní 
akademie za scénář), díky jehož ohlasu dostal možnost režírovat třetí snímek z akční série 
Expendables a etablovat se v Hollywoodu. Žije v Melbourne, kde vychovává dvě děti z 
rozvedeného manželství. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní filmy The 
Darkening (1996, Stmívání), Truth or the Morning After (1996, Pravda aneb Příští ráno) a The 
Director (1999, Režisér; + sc., střih, spol. prod.), další kr. snímky The Lighter (2001, Zapalovač; 
+ sc., střih, prod.) a Signs (2008, Cedulky; + spol. sc.), thriller o mladém policistovi, který první 
den ve službě musí čelit uprchlému vrahovi, Red Hill (2010; + sc., střih, spol. prod.) s Ryanem 
Kwantenem, thriller o dalších dobrodružstvích komanda žoldáků Expendables: Postradatelní 
3 (2014, The Expendables 3) s plejádou akčních hvězd (Sylvester Stallone, Jason Statham, 
Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger a jiné), cynická akční komedie, v níž elitní osobní 
strážce musí k mezinárodnímu soudu v Haagu doručit důležitého svědka, Zabiják & 
bodyguard (2017, The Hitman’s Bodyguard) s Ryanem Reynoldsem a Samuelem L. 
Jacksonem.  -mim- 
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Chadwick, Justin k filmu Tulipánová horečka 
JUSTIN CHADWICK (vlastním jménem Justin Paul Chadwick, nar. 1. 12. 1968, Salford, Greater 
Manchester, Anglie) vyrůstal v nedalekém Boltonu, kde už od jedenácti let vystupoval na 
jevišti (mimo jiné jako Billy v dramatizaci románu Barryho Hinese Kes). Vystudoval drama na 
Polytechnické univerzitě v Leicesteru (1991) a uchytil se jako herec v televizi, kde hrál 
konstábla Reillyho v šestidílném kriminálním seriálu Frontiers (1996, Hranice) a objevil se i v 
dalších seriálech, například Heartbeat (Tlukot srdce), Ruth Rendell Mysteries (Záhady Ruth 
Rendellové – TV), How We Used to Live (Jak jsme kdysi žili), Casualty (Ambulance), Medics 
(Medikové), The Bill (Poldové; + spol. režie – TV), Dangerfield, Band of Gold (Zlatá klec – TV), 
Dalziel and Pascoe (Dalziel a Pascoe – TV). Účinkoval i v několika filmech, ale jeho cílem byla 
od počátku režie. Podílel se na televizních seriálech pro mládež Byker Grove a Life Force 
(Životní síla), na mýdlové opeře EastEnders, na kriminálních seriálech The Vice (Zvláštní 
oddělení – TV), Daylight Robbery (Loupež za bílého dne – TV), Helen West a Murder 
Prevention (Ochrana proti vraždám), na seriálu z vojenského prostředí Red Cap (Červené 
barety – TV) a na populární špionážní show Spooks (MI5 – TV). Po kladném ohlasu 
patnáctidílné minisérie Ponurý dům (Cena BAFTA za nejlepší dramatický seriál, nominace na 
Emmy a na Cenu BAFTA za režii) přešel k filmové režii. Zaujal zdařilou adaptací historického 
románu Philippy Gregoryové Králova přízeň a skutečným příběhem Prvňák, který získal 
divácké ceny na několika menších festivalech (Durban, Sedona, Emden, Rochester a jiné) a 
řadu vavřínů pro hlavního představitele Olivera Litonda. Za působivý thriller Ukradené o 
novodobém dětském otroctví v Británii byl nominován na Cenu BAFTA v kategorii televizních 
dramat, ale největšího úspěchu dosáhl biografií Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě (mimo 
jiné Filmová cena Bernharda Wickiho na Filmovém festivalu v Mnichově, nominace na Cenu 
BAFTA v kategorii britských filmů). – Filmografie: (herec) Alive and Kicking (TV–1991, Žije a 
kope; r. Robert Young – TV), London Kills Me (1991, Londýn mě zabíjí; r. Hanif Kureishi – TV), 
The Hour of the Pig (1993, Hodina prasete; r. Leslie Megahey – TV), Au Pair (1994; r. Angelika 
Weberová), The Tide of Life (TV–1995, Rozmary osudu; r. David Wheatley – TV), Ztráta 
sexuální nevinnosti (1998, The Loss of Sexual Innocence; r. Mike Figgis), (režie, není-li 
uvedeno jinak) kr. f. o mladíkovi zasaženém smrtí bratra Family Style (TV–1994, Jako v 
rodině) s Ewanem McGregorem, kr. f. To Kill the King: Macbeth Act 2 Scene 3 (TV–1996, 
Zabít krále: Macbeth, 2. dějství, 3. scéna; + herec) s Rhysem Ifansem z naučného cyklu 
Shakespeare Shorts, rozebírajícího vybrané shakespearovské scény, adaptace obsáhlého 
Dickensova románu o několikaletém dědickém sporu Bleak House (TV–2005, Ponurý dům; 
spol. režie Susanna Whiteová – V), drama nelehkého osudu Anny Boleynové a její mladší 
sestry Mary, do jejichž života zasáhly rozmary proslulého monarchy, Králova přízeň (2008, 
The Other Boleyn Girl) s Natalie Portmanovou, Scarlett Johanssonovou a Ericem Banou v 
úloze Jindřicha VIII., příběh osmdesátiletého starce z keňské vesničky, který se chce naučit 
číst a psát, The First Grader (2010, Prvňák – TV), drama detektiva, vyšetřujícího případy 
nelegálního obchodu s dětmi, Stolen (TV–2011, Ukradené) s Damianem Lewisem, životní 
příběh jihoafrického bojovníka proti apartheidu, natočený podle jeho autobiografie, 
Mandela: Long Walk to Freedom (2013, Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě – V) s Idrisem 
Elbou, neprodaný pilot The Money (TV–2014, Peníze; + spol. prod.), přepis historického 
románu Deborah Moggachové o ženě vdané za staršího muže, která podlehne kouzlu 
mladého malíře, Tulipánová horečka (2016, Tulip Fever; + spol. prod.) s Alicií Vikanderovou, 
Danem DeHaanem a Christophem Waltzem, šestidílný thriller Next of Kin (TV–2017, 
Příbuzní) s Archie Panjabiovou. -mim- 
 
Chauveron, Philippe de k filmu Srdečně vás vítáme 
PHILIPPE 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 televizních titulech, mimo jiné na epizodě Mise à l’index (1992, 
Zákaz) ze seriálu Sueurs froides (1992, Mráz po zádech) a na třech epizodách seriálu Les 
bleus (2007–2010, Nováčci). Jeho spoluscenáristou bývá bratr Marc de Chauveron. – 
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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 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 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?), komedie o potížích policisty, eskortujícího delikventa z Francie do Kábulu, 
Débarquement immédiat! (2016, Okamžitě si vystupte!), komedie o bohatém spisovateli a 
jeho rodině, kteří na zahradě své vily nechají tábořit romskou rodinu, Srdečně vás vítáme 
(2017, À bras ouverts), (scénář, není-li uvedeno jinak) Les truffes (1995, Zloděj a boxer; r. 
Bernard Nauer – V), 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, Můj život v Neuilly; r. Gabriel Julien-Laferrière – 
TV), Les seigneurs (2011, Páni; r. Olivier Dahan; spol. sc.), Père fils thérapie! (2016, Otec, syn, 
terapie!; r. Émile Gaudreault; spol. sc.). -fik- 
 
Chazelle, Damien k filmu La La Land 
DAMIEN CHAZELLE (vlastním jménem Damien Sayre Chazelle, nar. 19. 1. 1985, Providence, 
Rhode Island) pochází z francouzsko-americké akademické rodiny a vyrůstal střídavě v New 
Jersey a ve Francii. Rezignoval na zamýšlenou hudební kariéru a vystudoval film na 
Harvardově univerzitě (2008). Svůj absolventský 16mm snímek Guy a Madeline na lavičce v 
parku rozšířil do celovečerní metráže a s velmi kladným ohlasem ho uvedl na několika 
festivalech (Tribeca, Mill Valley, Denver, Turín). Jeho druhý film s četnými autobiografickými 
prvky Whiplash, odehrávající se rovněž mezi hudebníky, vznikal s obtížemi. Kvůli zajištění 
rozpočtu Chazelle nejdřív realizoval jen část scénáře (mimo jiné Cena poroty za krátký film na 
Filmovém festivalu Sundance) a teprve potom mohl natočit jeho zamýšlenou 
dlouhometrážní podobu, jež nakonec získala z pěti nominací tři Oscary (výkon J. K. Simmonse 
ve vedlejší roli, střih, zvuk) a jemu samotnému přinesla mnoho dalších ocenění (mimo jiné 
Velká cena poroty a Cena diváků na Filmovém festivalu Sundance, nominace na Oscara, na 
Ceny BAFTA a WGA za scénář, nominace na Ceny ISA a BAFTA za režii). Ještě větší úspěch měl 
jeho muzikál La La Land, který dotal šest Oscarů (včetně sošky za nejlepší režii), výjimečných 
sedm Zlatých glóbů (včetně cen za nejlepší muzikál/komedii, za režii a za scénář), pět Cen 
BAFTA (včetně cen za nejlepší film a režii), Cenu NYFCC za nejlepší film a celou řadu dalších 
ocenění. Měl za manželku (2010–2014) spolužačku z Harvardu Jasmine McGladeovou (nar. 
1985), která působí jako producentka, scenáristka a režisérka) a která se také úspěšně 
věnovala sportovnímu šermu (několikanásobná juniorská šampionka). – Filmografie: (scénář 
a režie, není-li uvedeno jinak) romantický příběh Guy and Madeline on a Park Bench (2009, 
Guy a Madeline na lavičce v parku; + kam., spol. písně, střih, spol. prod.), příběh 
ambiciózního jazzového bubeníka a jeho psychopatického učitele Whiplash (2013, Whiplash) 
s Milesem Tellerem a J. K. Simmonsem, hollywoodský muzikál o setkání servírky s hereckými 
ambicemi a jazzového pianisty La La Land (2016, La La Land; + spol. píseň) s Emmou 
Stoneovou a Ryanem Goslingem; (scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) Maria My 
Love (2011, Maria, má láska; r. Jasmine McGlade Chazelleová; spol. prod.), The Last Exorcism 
Part II (2013, Poslední vymítání ďábla II; r. Ed Gass-Donnelly), Grand Piano (2013; r. Eugenio 
Mora), Ulice Cloverfield 10 (2016, 10 Cloverfield Lane; r. Dan Trachtenberg). -mim- 
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Idsøeová, Vibeke k filmu Lví žena 
VIBEKE IDSØEOVÁ (nar. 8. 10. 1965, Norsko) studovala drama na Tischově umělecké škole při 
Newyorské univerzitě (NYU). Jako scenáristka a režisérka debutovala v roce 1996 dětským 
snímkem Hon na ledvinové kameny, který natočila podle vlastního románu z roku 1994. 
Snímek byl v Norsku velmi úspěšný; získal také norskou výroční cenu Amanda za debut a 
Cenu Drak za nejlepší severský film na Filmovém festivalu Göteborg 1997 nebo Cenu poroty 
na Mezinárodním filmovém festivalu dokumentárních filmů Chicago 1997. Podílela se na 
scénáři nejúspěšnějšího norského animovaného filmu Solan, Ludvig a Gurin s liščím ocasem a 
sama pak natočila animovaný snímek Karkulín ze střechy. – Filmografie: (režie a scénář, není-
li uvedeno jinak) fantastický příběh chlapce, který se zmenšený dostane do těla svého 
dědečka a chce ho zbavit jeho zdravotních potíží, Jakten på nyresteinen (1996, Hon na 
ledvinové kameny), anim. snímek podle předlohy Astrid Lindgrenové o dobrodružství 
sedmiletého Bena a jeho nového neobyčejného kamaráda Karlsson på taket (2002, Karkulín 
na střeše; režie, spol. sc.), hořká komedie o třech přítelkyních, rozhodnutých splnit přání 
jedné z nich stát se novinářkou, 37 og et halvt (2005, 37 a půl), psychologický historický 
snímek podle stejnojmenného románu Erika Fosnese Hansena o dětství a mládí dívky, 
postižené dermatologickou anomálií, Lví žena (2016, Løvekvinnen), (podíl na scénáři) anim. f. 
Solan, Ludvig og Gurin med reverompa (1998, Solan, Ludvig a Gurin s liščím ocasem; r. John 
M. Jacobsen, Nille Tystad), rodinný dobrodružný film Asfaltenglene (2010, Andělé z Eastenu; 
r. Lars Berg – TV). -tbk- 
 
Israelite, Dean k filmu Power Rangers: Strážci vesmíru 
DEAN ISRAELITE (nar. 20. 9. 1984, Johannesburg, Jižní Afrika) vystudoval drama na místní 
Witwatersrandské univerzitě. Přesídlil do západoaustralského Perthu, kde absolvoval 
filmovou a televizní fakultu Curtinovy univerzity. Svá studia dokončil v Americkém filmovém 
institutu (AFI) snímkem Acholiland, jehož ohlas mu zajistil angažmá v Hollywoodu. Jeho 
bratrancem je režisér Jonathan Liebesman, jemuž asistoval u akčního thrilleru Světová invaze 
(2011, Battle: Los Angeles). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Magician 
(2006, Kouzelník; + sc.), The Department of Nothing (2007, Oddělení ničeho; + sc.) a 
Acholiland (2009; + spol. nám., sc.), sci-fi thriller o nezodpovědných cestovatelích časem 
Project Almanac (2014, Projekt minulost – V), natočený formou „nalezeného materiálu“, 
nová filmová verze dobrodružného televizního seriálu o superhrdinských středoškolácích 
Power Rangers: Strážci vesmíru (2017, Power Rangers), (podíl na výkonné produkci) The 
Middle Distance (2015, Střední vzdálenost; r. Patrick Underwood). -mim- 
 
Jackson, Mick k filmu Popírání holocaustu 
MICK JACKSON (nar. 4. 10. 1943, Grays, Essex) vyrůstal v essexském městečku Aveley. 
Vystudoval elektroniku na Southamptonské univerzitě a pak drama na Bristolské univerzitě. 
Nastoupil jako redaktor v BBC a po letech asistování se jako režisér a producent podílel na 
dokumentárních seriálech o vědě, technice a ekonomice, například The Ascent of Man (1973, 
Vzestup člověka), Horizon (1974, Obzor), Nova (1974), The Age of Uncertainty (1977, Věk 
nejistoty), Connections (1978, Spojitosti), The Real Thing (1980, Opravdová věc), Q. E. D. 
(1982–1983, C. B. D.). Potom přešel k hrané tvorbě a třikrát získal Cenu BAFTA za režii 
snímků, výrazně ovlivněných dokumentárními postupy (Vlákna, Příběh života, Převrat po 
anglicku). Na sklonku 80. let odešel do Hollywoodu, kde se prosadil mimořádně úspěšným 
filmem Osobní strážce. Po deseti letech znovu přešel do televize, tentokrát ve Spojených 
státech, a znovu získal řadu ocenění, především za tituly, vycházející ze skutečných událostí: 
Obvinění: Proces s McMartinovými (Cena DGA, nominace na Emmy), Úterky s Morriem 
(Cena DGA), Živě z Bagdádu (Cena DGA, nominace na Emmy) a Temple Grandinová (Emmy a 
Cena DGA). Režíroval pilotní díly seriálů The Practice (Advokáti – TV), Strange World (Podivný 
svět; + spol. prod. – TV), That’s Life (Takový je život; + spol. prod. – TV), Numb3rs (Vražedná 
čísla – TV), In Justice (Po právu – TV) a jednotlivé epizody dalších seriálů, například The 
Handler (Manipulátor; + spol. prod. – TV) a Jack & Bobby. K filmové tvorbě se vrátil po delší 
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přestávce dramatem Popírání holocaustu, které bylo nominováno na Cenu BAFTA v kategorii 
britských filmů. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) drama sovětského disidenta 
Andreje Sacharova People from the Forest (TV–1981, Lidé z lesa; + prod.), působivé drama 
přeživších po jaderném útoku Threads (TV–1984, Vlákna; + prod.), skutečný příběh vysokého 
důstojníka KGB Jurije Nosenka, jehož útěk na Západ vyvolal v CIA vnitřní krizi, Double Image 
(TV–1986, Dvojitý obraz) s Tommym Lee Jonesem v úloze vyšetřujícího zpravodajského 
agenta, adaptace vzpomínkové knížky Tajemství DNA, nazvaná Life Story (TV–1987, Příběh 
života; + prod.) s Jeffem Goldblumem v úloze jednoho z objevitelů struktury DNA Jamese 
Watsona, třídílný politický thriller podle fantastického románu Chrise Mullena o následcích 
drtivého volebního vítězství radikálního odborového předáka A Very British Coup (TV–1988, 
Převrat po anglicku) s Rayem McAnallym, drama z 50. let o válečném veteránovi trpícím 
posttraumatickým stresem Chattahoochee (1989 – TV) s Garym Oldmanem, komedie o 
potrhlém meteorologovi L. A. Story (1991, Příběh z Los Angeles – V) podle scénáře hlavního 
představitele Stevea Martina, romantický příběh populární zpěvačky a jejího ochránce 
Osobní strážce (1992, The Bodyguard) s Whitney Houstonovou a Kevinem Costnerem, 
komedie o detektivovi, který se každé ráno probouzí bez paměti, Clean Slate (1994, Totální 
okno – V) s Danou Carveym, skutečný případ členů jedné rodiny, obviněných ze zneužívání 
dětí, Indictment: The McMartin Trial (TV–1995, Obvinění: Proces s McMartinovými – TV) s 
Jamesem Woodsem v roli jejich obhájce, katastrofický snímek o boji s probuzeným vulkánem 
v Los Angeles Sopka (1997, Volcano) s Tommym Lee Jonesem a Anne Hecheovou, neprodaný 
pilot Traffic (TV–1999, Doprava), přepis úspěšné knížky novináře Mitche Alboma, jemuž v 
životní krizi pomohl jeho bývalý profesor, Tuesdays with Morrie (TV–1999, Úterky s Morriem 
– TV) s Hankem Azariou a Jackem Lemmonem, podnikatelská komedie The First $20 Million 
Is Always the Hardest (2002, Prvních dvacet milionů je nejtěžších – V) s Adamem Garciou a 
Rosario Dawsonovou, drama producenta CNN Roberta Wienera během první války v 
Perském zálivu Live from Baghdad (TV–2002, Živě z Bagdádu – V) s Michaelem Keatonem, 
dvoudílná adaptace špionážního románu Roberta Ludluma The Hades Factor (TV–2006, 
Hádův faktor – V) se Stephenem Dorffem a Mirou Sorvinoovou, přepis bestselleru Kim 
Edwardsové, inspirovaného skutečným příběhem rozdělených dvojčat, The Memory 
Keeper’s Daughter (TV–2008, Strom v srdci – TV) s Dermotem Mulroneym v roli jejich otce-
lékaře, životní příběh autistické vědkyně Temple Grandin (TV–2010, Temple Grandinová – 
TV) s velkým výkonem Claire Danesové, drama podle skutečného případu soudního sporu 
Popírání holocaustu (2016, Denial) s Rachel Weiszovou v úloze historičky Deborah 
Lipstadtové, která se musí bránit obžalobě z nactiutrhání od kontroverzního britského 
spisovatele a historika Davida Irvinga. -mim- 
 
Jacquet, Luc k filmu Putování tučňáků: Volání oceánu 
LUC JACQUET (nar. 5. 12. 1967, Bourg-en-Bresse, Ain) se od dětství zajímal o přírodu. 
Vystudoval biologii na Lyonské univerzitě (1991) a na univerzitě v Grenoblu (1993). Věnoval 
se ekologickým a ornitologickým výzkumům. V roce 1992 poprvé odjel do Antarktidy 
studovat tučňáky císařské a při té příležitost bez předchozí zkušenosti snímal jako 
kameraman 35mm záběry do filmu švýcarského režiséra Hanse-Ulricha Schlumpfa Kongres 
tučňáků (1993). Rozhodl se věnovat natáčení přírodopisných dokumentů, přičemž zpočátku 
pracoval právě ve funkci kameramana, než přešel k vlastní režii. Jako kameraman či režisér se 
podílel na přírodovědných televizních sériích pro děti Pauline à la ferme (1995, Pauline na 
farmě), Camille à la montagne (1996, Camille na horách) nebo na televizním pořadu Animal 
Zone. Realizoval několik televizních dokumentů, než se naplno prosadil i komerčně 
úspěšným dokumentárním filmem Putování tučňáků, oceněným Oscarem v kategorii 
dokumentů, Cenou NBR za dokument a nominovaným na Césara za debut a na Donatellova 
Davida za nejlepší evropský film. V roce 2010 založil ekologickou asociaci Wild-Touch. Kromě 
snímků o tučňácích a o Antarktidě natáčí též tituly s tématem lesa. – Filmografie: 
(dokumenty, není-li uvedeno jinak)(kamera) Der Kongress der Pinguine (1993, Kongres 
tučňáků; r. Hans-Ulrich Schlumpf), kr. filmy Lʹhermine, le renard et le blaireau (1995, 
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Hranostaj, liška a jezevec; r. Jean-Philippe Macchioni), Le triton et la salamandre (1995, Čolek 
a mlok; r. Jean-Philippe Macchioni), Monsieur Cincle (1996, Pan Skorec; r. Jean-Philippe 
Macchioni), Lʹété des lézards (1996, Léto ještěrek; r. Jean-Philippe Macchioni), Les beaux 
jours de l’hirondelle (1996, Krásné dny vlaštovky; r. Jean-Philippe Macchioni) a La falaise aux 
chamois (1996, Kamzičí útes; r. Jean-Philippe Macchioni), střm. filmy Lʹart de vivre dʹune 
baleine tueuse (2000, Umění žít zabijácké velryby; r. Bertrand Loyer) a Comme un manchot 
sans ailes (2005, Jako tučňák bez křídel; r. Jérôme Maison), (režie, není-li uvedeno jinak) kr. 
filmy Lettres australes (1993, Australské dopisy), Un voyage en Autriche, Vienne, Salzbourg 
(1995, Cesta do Rakouska, Vídně, Salcburku), Le printemps des phoques de Weddell (1996, 
Jaro tuleňů Weddellových; + kam.), Le léopard de mer: la part de l’ogre (1999, Nenasytný 
tuleň leopardí; + kam.) a L’astrolabe en Terre Adélie (1999, Astroláb v Adélině zemi), La tique 
et l’oiseau (2001, Klíště a pták; + kam.), střm. filmy Une plage et trop de manchots (TV–2001, 
Pláž plná tučňáků; + spol. sc., kam. – TV), Sur le signe du serpent (TV–2004, Ve znamení 
hada) a Des manchots et des hommes (TV–2004, O tučňácích a lidech; + spol. sc., kam. – TV) 
a Antartique printemps express (TV–2004, Neklid v Antarktidě; + kam. – TV), celovečerní 
debut Putování tučňáků (2005, La marche de l’empereur; + nám., spol. sc.), hraný dokument 
o přátelství holčičky a lišky Le renard et l’enfant (2007, Léto s liškou; + sc. – V), kr. f. C’était la 
forêt de pluies (2010, To byl deštný prales; + kam.), celovečerní dok. o deštných pralesích Il 
était une forêt (2013, Tajemství lesa; + sc. – V), životopisný dok. o glaciologovi Claudu 
Loriusovi Nebe a led (2015, La glace et le ciel; + sc.), dok. navazující na úspěšný titul Putování 
tučňáků: Volání oceánu (2017, L’empereur; + nám., sc., spol. kam.). -tbk- 
 
Janák, Karel k filmu Cuky Luky Film 
KAREL JANÁK (nar. 24. 9. 1970, Praha) absolvoval po maturitě na strojní průmyslovce obor 
fyzika pevných látek na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (1993) a pracoval jako 
systémový administrátor v Podniku výpočetní techniky. Posléze vystudoval hranou režii na 
FAMU (2001), kde zaujal školními filmy Kateřina sama doma a Sad (mimo jiné Čestná uznání 
na festivalech FAMU 1996 a 1997). Začínal reklamními spoty (z nichž mnohé byly oceněny na 
specializovaných festivalech), například pro Sazku (Vánoční kometa, GSM dobíjení, Keno, 
Jackpot), Opavii (Milionář), Nestlé (Jo-Jo, Lentilky), Českou pojišťovnu, Delph Pharmea (Gel 
Activ, Gel Activ senior), Rexonu, Zentivu (Calibrum), Toyotu, Hello (Džusy Magic) a Centrum 
(Internetový vyhledávač). Pro televizi Nova realizoval promo kampaně k vysílání filmů Titanic 
(2002; cena za nejlepší filmové promo v Evropě, Sevilla), Den nezávislosti (2003; cena Silver 
Promax, Kolín nad Rýnem) a Indiana Jones (2004), spolupracuje i s HBO. Režíroval znělku 45. 
mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně 2005. S mimořádným diváckým 
ohlasem se setkaly jeho teenagerovské komedie Snowboarďáci (Český lev za divácky 
nejúspěšnější film) a Rafťáci, jež odstartovaly kariéry Vojtěcha Kotka a Jiřího Mádla. Snímky 
Snowboarďáci a Ať žijí rytíři! vznikly i ve formátu televizních seriálů. Janák se podílel také na 
televizní seriálu Geschichten von überall (2001, Příběhy odkudkoli). Na Slovensku 
spolupracoval na televizním seriálu Horná Dolná (2015) a natočil tam satirickou crazy 
komedii podle oblíbené skečové show Kredenc, nazvanou Cuky Luky Film (2017). Jako režisér 
a scenárista se vyprofiloval ve tvůrce komerčně úspěšných komedií zacílených na mladší 
diváky a televizních pohádek či rodinných televizních komedií. Zahrál si menší role v seriálech 
Redakce (2004), Horákovi (2006) a Špačkovi v síti času (2013). V roce 1997 byl 
spoluzakladatelem společnosti cinemania. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
studentské kr. hrané filmy Klaun (1995), Kateřina sama doma (1995; + nám., sc.) a Sad (1996; 
+ nám., sc.), střm. černá komedie Stopař (TV–2000; + nám., sc.), dětská komedie o 
prázdninových dobrodružstvích tří malých kamarádů Vetřelci v Coloradu (TV–2001; + nám., 
sc.), komedie o dvou teenagerech, kteří hodlají o vánočních prázdninách pokořit zasněžené 
horské svahy a získat obdiv půvabných dívek, Snowboarďáci (2004; + nám., sc.), prázdninová 
komedie o sexuálních eskapádách dvou dospívajících kamarádů během vodáckého 
soustředění, Rafťáci (2006; + spol. sc.), černá komedie o lupičích-amatérech z prostředí 
mladých muzikantů, kteří se ocitnou tváří v tvář praktikám podsvětí a mafie, Ro(c)k 
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podvraťáků (2006; + spol. sc.), všechny tři s Vojtěchem Kotkem a Jiřím Mádlem, kr. komedie 
o dětech, které se rozhodly odhalit tajemství Vánoc, Past na Ježíška (TV–2006; + nám., sc.), 
humorná pohádka o vodnících, rusalkách a jedné nebezpečné mořské příšeře Škola ve 
mlejně (TV–2007), kr. variace na známou pohádku O perníkové chaloupce (TV–2007), 
historická dobrodružná komedie pro děti, zasazená do 14. století, v níž obyvatelé malé tvrze 
svádějí boj se zrádným majitelem sousedního hradu, Ať žijí rytíři! (2009; + sc.), epizoda Boo 
(+ sc.) z kolektivního filmu na oslavu 4. výročí založení produkční společnosti Boogie Films s 
názvem We Shoot with Love (2009), kr. poetický příběh o strážném andělovi, který se musí 
vypořádat s úkolem mnohem náročnějším, než slibovala úvodní lákavá nabídka, Anděl (TV–
2010; + nám., sc.), kr. napínavý příběh o tom, co se stane, když svět kolem vás začne 
najednou fungovat jako vaše oblíbená počítačová hra, Mimozemšťan (TV–2013; + nám., sc.), 
pohádka podle Boženy Němcové Dvanáct měsíčků (TV–2012; + sc.), kr. komedie o tom, co se 
stane, když tři inteligentní myšky vyrazí do boje se svým odvěkým nepřítelem, Jirka a bílé 
myšky (TV–2013; + nám., sc.), romantická komedie o milostných trampotách studenta 
astrofyziky 10 pravidel jak sbalit holku (2014; režie, sc.), kr. pohádka Velká obrázková loupež 
(TV–2014; + sc.), pohádka Princezna a písař (TV–2014; + spol. sc.), kr. rodinný snímek Rybička 
(TV–2014; + sc.), komediální pohádka Korunní princ (TV–2015), kr. rodinné komedie 
Trosečník (TV–2016; + spol. sc.) a Jak jsme oživovali dědečka (TV–2016; + sc.), crazy komedie 
z prostředí slovenského showbyznysu o někdejší Miss Slovenska, která má připravit na 
soutěž krásy nepříliš pohlednou videobloggerku, Cuky Luky Film (2017; + spol. sc.), sci-fi 
thriller Důvěrný nepřítel (TV–2017), pohádka Nejlepší přítel (TV–2017), (herec) Chyťte 
doktora (2007; r. Martin Dolenský), Můj vysvlečenej deník (2012; r. Martin Dolenský). -fik- 
 
Jarmusch, Jim k filmu Paterson 
JIM JARMUSCH (vlastním jménem James Roberto 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; 
1976–1979). Studoval ve třídě 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 podzemních snímcích. Je mimo jiné členem 
rockové kapely SQÜRL. Zaujal celovečerní prvotinou Trvalá dovolená, kterou natáčel jako 
absolventský film, ale měl problémy s překročením stanovené metráže. Obeslal ho na 
několik evropských festivalů a získal Cenu Josefa von Sternberga v Mannheimu. Prosadil se 
svým druhým filmem Podivnější než ráj, jenž vznikl rozšířením půlhodinového 
absolventského snímku New World (Nový svět) s využitím ušetřeného filmového materiálu 
od Wima Wenderse. Klasické minimalistické dílo mu vyneslo řadu ocenění (mimo jiné Zlatá 
kamera na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, Zlatý leopard na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Locarnu, Cena NSFC za nejlepší film, Zvláštní cena poroty na Filmovém 
festivalu 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 Mezinárodním filmovém 
festivalu 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 Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes), Přežijí jen milenci 
(Zvláštní cena poroty na Mezinárodním filmovém festivalu 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 
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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 Mezinárodním filmovém festivalu 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. – V souvislosti s uvedením filmu Paterson do českých kin připravila 
distribuční společnost Aerofilms přehlídky sedmi dalších filmů Jima Jarmusche, jež proběhly v 
prosinci 2016 a v lednu 2017. Kolekce těchto sedmi starších děl vyšla rovněž na nosičích 
DVD. – 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 ze společné 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, příběh řidiče městského autobusu, který píše 
básně, Paterson (2016) s Adamem Driverem, dokument o legendární punkové skupině The 
Shooges, nazvaný Gimme Danger (2016), (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), Porto (2016; r. Gabe Klinger). -mim-  
 
Jenkins, Barry k filmu Moonlight 
BARRY JENKINS (nar. 19. 11. 1979, Miami, Florida) vyrůstal v černošské čtvrti Liberty City. 
Vystudoval angličtinu, tvůrčí psaní a film na Státní floridské univerzitě v Tallahassee (2003). 
Upoutal pozornost už svým celovečerním debutem Lék na melancholii (nominace na Cenu 
ISA v kategoriích prvotin a nových tvůrců) a jeho druhý snímek Moonlight, do něhož vložil 
vlastní zážitky, se setkal s mimořádným ohlasem odborné veřejnosti a zařadil ho mezi přední 
tvůrce amerického filmu. Z mnoha ocenění, která Moonlight získal, jsou mimo jiné ty za 
scénář (Oscar, Ceny ISA a WGA, nominace na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA) a za režii (Ceny 
NYFCC, NSFC, NBR, ISA a LAFCA, nominace na Oscara a na Zlatý glóbus). Jeho stálými 
spolupracovníky jsou spolužáci z filmových studií, kameraman James Laxton a střihačská 
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dvojice Nat Sanders a Joi McMillonová. Mezi oběma celovečerními díly se věnoval tvorbě 
autorských krátkých filmů, z nichž některé natočil během jediného dne (Mladý pár, Dost 
vysoký, Jediný záběr). Patří k nim i epizoda Remigration (Remigrace; + spol. prod.) z 
televizního sci-fi seriálu Futurestates (2011, Státy budoucnosti), zabývajícího se možnými 
řešeními dnešních společenských problémů v budoucí Americe. – Filmografie: (neúplná; 
scénář a režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní filmy My Josephine (2003, Moje Josefína) a 
Little Brown Boy (2003, Malý hnědý chlapec; + herec), příběh afroamerické dvojice, která po 
náhodném seznámení spolu stráví 24 hodin, Medicine for Melancholy (2008, Lék na 
melancholii), natočený v San Franciscu, kr. dok. A Young Couple (2009, Mladý pár; + střih), 
kr. snímek o dvojici fotografů Tall Enough (2009, Dost vysoký), natočený v Brooklynu pro 
obchoďák Bloomingdale’s, kr. studie drobných krádeží v obchodním domě One Shot (2009, 
Jediný záběr), kr. snímek o dívce, která se vzpamatovává ze špatného vztahu, Chlorophyl 
(2011, Chlorofyl), inspirovaný stejnojmennou písní, kr. dok. King’s Gym (2012, Kingova 
tělocvična), působivé drama o životě latentního černého homosexuála Moonlight (2016, 
Moonlight), natočené podle divadelního textu Tarella Alvina McCraneyho. -mim- 
 
Jenkinsová, Patty k filmu Wonder Woman 
PATTY JENKINSOVÁ (vlastním jménem Patricia Lea Jenkins, nar. 24. 7. 1971, Georgeova 
letecká základna, Victorville, Kalifornie) prožila jako dcera bojového pilota dětství v různých 
zemích, mimo jiné v Thajsku a v Německu. Vystudovala malířství na newyorské umělecké 
škole The Cooper Union (1993), kde se začala zajímat o film a video. Po šesti letech, jež 
strávila jako asistentka kamery při natáčení videoklipů a reklamních spotů, absolvovala 
režisérský program Amerického filmového institutu (AFI; 2000). Upoutala pozornost hned 
svým celovečerním debutem Zrůda, natočeným podle skutečného případu nejznámější 
americké sériové vražedkyně (mimo jiné Cena ISA za nejlepší první film a nominace na ni za 
nejlepší první scénář). Potom pracovala v televizi, aby měla víc času na rodinu. Režírovala 
epizody seriálů Arrested Development (Opožděný vývoj), Entourage (Vincentův svět – TV), 
The Killing (Zločin), za jehož pilotní epizodu získala Cenu DGA a nominaci na Emmy, a 
Betrayal (Zrada; + spol. prod.). Do Hollywoodu se vrátila komiksovým spektáklem Wonder 
Woman, který se stal komerčně nejúspěšnějším titulem všech dob, pod nímž je podepsána 
jako režisérka žena. V září 2007 se provdala za spisovatele Sama Sheridana, s nímž vychovává 
syna. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní filmy Just Drive (2000, Prostě jeď; 
+ sc.) a Velocity Rules (2000, Pravidla rychlosti; + sc.), realistické drama floridské prostitutky 
Aileen Wuornosové, která vraždila své zákazníky, Zrůda (2003, Monster; + sc.) s oscarovým 
výkonem Charlize Theronové, epizoda Pearl s Jeanne Tripplehornovou v titulní roli z 
povídkového filmu o rakovině prsu Five (TV–2011, Pět žen – TV), neprodaný pilot Exposed 
(TV–2015, Odhalení; + spol. prod.), výpravný akční snímek Wonder Woman (2017, Wonder 
Woman) s Gal Gadotovou v titulní úloze komiksové superhrdinky. -mim- 
 
Jimenez, Cédric k filmu Smrtihlav 
CÉDRIC JIMENEZ (nar. 26. 6. 1976, Marseille) žil nějakou dobu v New Yorku a po návratu do 
Francie v roce 2003 se jako spolurežisér a producent podílel na dokumentu o hiphopové 
scéně Who’s the B.O.S.S. (Boss Of Scandalz Strategyz). Pak spolupracoval na hraných filmech. 
Samostatně debutoval policejním thrillerem Francouzka. Jeho nejvýznamnějším projektem je 
adaptace bestselleru Laurenta Bireta HHhH s názvem Smrtihlav. Má za manželku scenáristku 
a novinářku Audrey Diwanovou, s níž vychovává dvě děti. – Filmografie: (režie, není-li 
uvedeno jinak) videodokument Who’s the B.O.S.S. /Boss Of Scandalz Strategyz/ (2003; spol. 
r. Karole Rocherová), mysteriózní horror Eden Log (2007, Jeskyně smrti; r. Franck Vestiel; 
prod. – V), Scorpion (2007, Škorpion; r. Julien Seri; spol. sc., prod.), akční drama Rebirth 
(2011, Znovuzrozený; Jean-Marc Minéo; prod.), thriller Aux yeux de tous (2012, Všem na 
očích; spol. r. Arnaud Duprey; + spol. sc., prod.), kriminální thriller o boji vyšetřujícího soudce 
s drogovou mafií La French (2014, Francouzka; + spol. sc.) s Jeanem Dujardinem a Gillesem 
Lellouchem, historické drama o Reinhardu Heydrichovi a atentátu na něj Smrtihlav (2017, 
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The Man with the Iron Heart; + spol. sc., spol. prod.) s Jasonem Clarkem, Rosamund 
Pikeovou a Miou Wasikowskou. -tbk- 
 
Johnson, Rian k filmu Star Wars: Poslední z Jediů 
RIAN JOHNSON (vlastním jménem Rian Craig Johnson, nar. 17. 12. 1973, Silver Spring, 
Maryland) vyrůstal od poloviny 80. let v kalifornském San Clemente. Na střední škole natáčel 
amatérské filmy a po maturitě se přihlásil na filmovou a televizní fakultu Jihokalifornské 
univerzity (USC). Přijetí se kvůli špatným známkám dočkal až po několikerém odmítnutí. 
Absolvoval snímkem Démonický golfový míček z pekla!!! Pod vlivem kriminálních románů 
svého oblíbeného autora Dashiella Hammetta napsal scénář k thrilleru z prostředí střední 
školy Zmizení, ale několik let mu trvalo, než pro něj získal financování. Výsledný film dostal 
řadu ocenění (mimo jiné Zvláštní cena poroty na Filmovém festivalu Sundance, nominace na 
Cenu ISA za film pod 500 000 dolarů) a zajistil mu další práci. Své autorské projekty realizoval 
v nezávislé produkci a využíval služeb stálých spolupracovníků, mimo jiné producenta Rama 
Bergmana, spolužáka z fakulty, kameramana Stevea Yedlina, a bratrance Nathana Johnsona, 
jenž skládá hudbu a rovněž s ním tvoří folkové duo The Preserves. Rian Johnson pracoval 
jako střihač a také režíroval epizody televizních seriálů Terriers (Čmuchalové – TV) a Breaking 
Bad (Perníkový táta – TV). Do širokého diváckého povědomí se zapsal díky velmi úspěšné a 
oceňované osmé části legendární série Star Wars: Poslední z Jediů. Jeho mladší bratr Aaron 
Johnson je známým hudebním producentem. – Filmografie: (neúplná; režie a scénář, není-li 
uvedeno jinak) kr. hororová komedie bez dialogů Evil Demon Golf Ball from Hell!!! (1996, 
Démonický golfový míček z pekla!!!; + spol. střih), drama studenta, jenž chce na vlastní pěst 
objasnit vraždu bývalé přítelkyně, Brick (2005, Zmizení; + spol. prod. – V) s Josephem 
Gordonem-Levittem, kriminální tragikomedie o dvojici podvodníků Bratři Bloomovi (2008, 
The Brothers Bloom; + herec) s Adrienem Brodym a Markem Ruffalem, ambiciózní temná sci-
fi o zabijákovi, pronásledovaném starší verzí sebe samého, Looper (2012, Looper; + herec) s 
Josephem Gordonem-Levittem a Brucem Willisem, pokračování vesmírné ságy Star Wars: 
Poslední z Jediů (2017, Star Wars: The Last Jedi). -mim- 
 
Karukoski, Dome k filmu Tom of Finland 
DOME KARUKOSKI (vlastním jménem Thomas Karukoski, nar. 29. 12. 1976, Nikósie, Kypr) je 
synem finsko-švédské novinářky Ritvy Karukoskiové a amerického herce George Dickersona 
(1933–2015). Ve Finsku žije od svých pěti let. Vystudoval režii na Univerzitě umění a designu 
v Helsinkách. Upozornil na sebe již svým absolventským snímkem Holka, ty jsi hvězda (2005), 
oceněné norskou výroční cenou Amanda za nejlepší debut a nominovaném na výroční 
finskou cenu Jussi za nejlepší film. Následovalo několik dalších úspěšných a titulů; například 
za Domov šedých motýlů a Laponskou odyseu získal mimo jiné ceny Jussi za režii a ve 
druhém případě i za nejlepší film. Pracuje též pro televizi i pro reklamu. Patřil k 
nejpopulárnějším finským filmařům. Jako hráč a trenér se věnoval americkému fotbalu a 
florbalu. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) hudební snímek o dívce, která kvůli 
rodičům studuje medicínu, ale touží po kariéře zpěvačky, Tyttö sinä olet tähti (2005, Holka, 
ty jsi hvězda; + herec), psychologické drama čtrnáctiletého chlapce, umístěného do 
ostrovního dětského domova, Tummien perhosten koti (2008, Domov šedých motýlů; + spol. 
sc, herec – V), příběh dvou dívek, které opustí věřící venkovskou komunitu a vydají se do 
velkoměsta, Kielletty hedelmä (2009, Zakázané ovoce – V), komediální road movie o třech 
mladících ze severu Finska, snažících se urychleně sehnat satelit, Nappapiirin sankarit (2010, 
Laponská odysea), kr. snímek z nairobského slumu Burungo (2011; spol. r. Pamela Toliová; + 
spol. sc., herec), kr. f. Valtatie 13 (TV–2O12, Dálnice 13; + spol. sc.), drama o setkání drsného 
neonacisty s mladou ženou a jejím synkem s černošskou krví, Lví srdce (2013, Leijonasydän), 
kr. f. Yhteispeli (2013, Týmová hra), Tumman veden päällä (2013, Temné vody; r. Peter 
Franzén; herec), komedie o starém nevrlém venkovanovi, který musí kvůli zranění odjet na 
čas do Helsinek k synovi a snaše, Mrzout (2014, Mielensäpahoittaja; + spol. sc.), životopisné 
drama o homosexuálním výtvarníkovi Touko Laaksonenovi, který pracoval pod jménem Tom 
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of Finland (2017, Tom of Finland; + spol. nám., spol. prod.), (podíl na produkci, není-li 
uvedeno jinak) Placebo (2014; r. Abhay Kumar), Päin seinää (2014, Čelem proti zdi; r. Antti 
Heikki Pesonen), Napapiirin sankarit 2 (2015, Laponská odysea 2; r. Teppo Airaksinen), 
Onnenonkija (2016, Zlatokop; r. Ville Jankeri), Miami (2017; r. Zaida Bergrothová), Napapiirin 
sankarit 3 (2017, Laponská odysea 3; r. Tiina Lymiová). -tbk- 
 
Kasdan, Jake k filmu Jumanji: Vítejte v džungli! 
JAKE KASDAN (vlastním jménem 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 (2011–2018, Nová holka; + spol. prod. – TV) 
dostal nominaci na Cenu Emmy. Režíroval také epizody seriálů Californication (uveden v 
televizi), Ben and Kate (Ben a Kate; + spol. prod. – TV), Fresh Off the Boat (Huangovi v 
Americe; + spol. prod. – TV), Weird Loners (Podivínští samotáři) a The Grinder (Bourák). Z 
jeho filmové tvorby měla největší ohlas fantasy Jumanji: Vítejte v džungli! Mladší bratr Jon 
Kasdan (nar. 1979) 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, nové zpracování fantastické dobrodružné komedie Jumanji: 
Vítejte v džungli! (2017, Jumanji: Welcome to the Jungle; + spol. prod.) s Dwaynem 
Johnsonem. -mim- 
 
Kaurismäki, Aki k filmu Druhá strana naděje 
AKI KAURISMÄKI (vlastním jménem Aki Olavi Kaurismäki, nar. 4. 4. 1957, Orimattila, Finsko) 
pochází z rodiny obchodníka. Nedokončil studia žurnalistiky na Univerzitě v Tampere a později 
byl vyloučen z helsinské filmové školy. Živil se jako poslíček, hlídač, umývač nádobí, dělník v 
papírnách a jako filmový kritik. Bez odborného filmového vzdělání, avšak poučen vytrvalým 
sledováním starších filmů, se počátkem 80. let podílel jako spoluscenárista a herec na snímcích 
bratra Miky Kaurismäkiho (nar. 1955). Spolu také založili produkční firmu Villealfa 
Filmproductions (přesmyčka názvu Godardova filmu Alphaville), podporující nízkorozpočtové 
projekty, a v roce 1986 také Midnight Sun Film Festival v Sodankylä za polárním kruhem. Díky 
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jim se finská kinematografie začala prosazovat v mezinárodním kontextu. Koncem 80. let se 
jejich cesty rozdělily a Aki založil vlastní produkci Sputnik Oy. Jako režisér samostatně debutoval 
v roce 1983 přepisem Dostojevského Zločinu a trestu. Popularitu získal filmy o hudební skupině 
Leningradští kovbojové, ale významnější jsou dva jeho volné cykly: trilogie ztracenců či dělnická 
trilogie (Stíny v ráji, Ariel, Děvče ze sirkárky) a finská trilogie (Mraky odtáhly, Muž bez minulosti, 
Světla v soumraku). Ve svých stylizovaných hořkých komediích či tragikomediích se zaměřuje 
zejména na osudy různých outsiderů a ztroskotanců z okraje společnosti. S příslovečným 
minimalismem a originálním humorem, s tlakem na civilní herecký projev, s větším důrazem na 
nenápadně vytříbenou vizuální a hudební stránku než na lakonické dialogy, vytváří svůj vlastní 
osobitý obraz Finska a jeho obyvatel, takzvavé Akilandii. Od počátku spolupracuje se stálým 
štábem (zejména kameraman Timo Salminen, zvukař Jouko Lumme) a se svými herci, 
především s Mattim Pellonpääm (1951–1995), který byl až do své předčasné smrti ikonickou 
postavou jeho děl, a s Kati Outinenovou (nar. 1951), k dalším patří Sakari Kuosmanen, Kari 
Väänänen nebo Elina Salová. Natočil také několik hraných videoklipů (Thru the Wire, 1987; L. A. 
Woman, 1987; Those Were the Days, 1991; These Boots, 1992; Juice Leskinen & Grand Slam: 
Bluesia Pieksämäen asemalla, 2013). Inspiraci pro svůj styl našel u Roberta Bressona a Jeana-
Pierra Melvilla. Jeho spřízněncem je Jim Jarmusch. Kaurismäkiho snímky byly uvedeny na všech 
významných festivalech a získaly řadu nominací na prestižní filmové ceny. Z významnějších 
ocenění připomínáme: Cena FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě 1989 
(Ariel), Cena FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně 1992 (Bohémský život), 
Cena diváků na Mezinárodním filmovém festivalu v São Paulu 1996 (Mraky odtáhly), Cena 
FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu 2002, Velká cena na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Gentu 2002, Cena FIPRESCI na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Palm Springs 2003 (Muž bez minulosti), Zlatý Hugo na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Chicagu 2011, Cena FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 2011, 
Cena Louise Delluca (Le Havre), Stříbrný medvěd za režii na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Berlíně 2017 (Druhá strana naděje), Cena za režisérsko-kameramanský svazek na MF 
Camerimage v Lodži 2004 (spol. s Timo Salminen), Cena za celoživotní dílo na Filmovém 
festivalu Tallinské černé noci 2006 nebo finské výroční ceny Jussi za tituly Zločin a trest (debut, 
scénář), Děvče ze sirkárny (režie), Bohémský život (režie), Mraky odtáhly (scénář, režie), Juha 
(režie), Muž bez minulosti (scénář, režie), Světla v soumraku (film) a Le Havre (film, scénář, 
režie). V roce 2006 vzbudil rozruch, když na protest proti válce v Iráku nesouhlasil s tím, aby 
finská kinematografie vyslala jeho snímek Světla v soumraku do nominační soutěže o Oscara za 
cizojazyčný film. Podobně jako Alfred Hitchcock se občas mihne ve svých filmech, podílí se i na 
střihu a zejména na produkci. Na XXVIII. mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 
1992 byla uvedena přehlídka jeho filmů, v dubnu 1997 se zúčastnil v Praze premiéry filmu Drž si 
šátek, Tatjano v rámci Dnů evropského filmu a v roce 2011 Letní filmové školy, kde byla jeho 
filmová retrospektiva a při té příležitosti vyšla i kniha Aki Kaurismäki: Světla soumraku (ed. 
Kamila Boháčková, nakladatelství Casablanca – Václav Žák, Praha 2011). V Dejvickém divadle se 
od roku 2010 do roku 2017 uváděla Krobotova inscenace Muž bez minulosti podle 
stejnojmenného filmu. Od roku 1989 žije s manželkou, malířkou a příležitostnou herečkou 
Paulou Oinonenovou střídavě na atlantickém pobřeží v Portugalsku a ve Finsku. – Filmografie: 
(podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) střm. filmy Valehtelija (1981, Lhář; r. Mika Kaurismäki; + 
herec), Jackpot 2 (1982; r. Mika Kaurismäki), Arvottomat (1982, Bezcenní; r. Mika Kaurismäki; + 
výprava, herec), Klaani: Tarina Sammakoitten sousta (1984, Klan: Příběh o žabách; r. Mika 
Kaurismäki), Rosso (1985; r. Mika Kaurismäki), Morena (1986; r. Anssi Mänttäri; spol. zvuk), 
Tilinteko (1987; r. Veikko Aaltonen; sc.), (herec) Huhtikuu on kuukausista julmin (1983, Duben je 
krutý měsíc; r. Anssi Mänttäri), Apinan vuosi (1983, Rok opice; r. Janne Kuusi), Viimeiset 
rotannahat (1985, Poslední krysí kůže; r. A. Mänttäri), Iron Horsemen (1994, Železní jezdci; r. 
Gilles Charmant), střm. f. Mustasilmä-Susanna ja lepakkoluolan aarre (1996, Černooká Zuzana a 
poklad v netopýří jeskyni; r. Veikko Nieminen), Aaltra (2004; r. Benoît Delépine, Gustave de 
Kevern), (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) dok. o třech rockových kapelách 
Saimaa-ilmiö (1981, Cesta kolem Saimy; spol. r. Mika Kaurismäki; + spol. prod.), volná adaptace 
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Dostojevského románu Zločin a trest (1983, Rikos ja rangaistus), sociálně-kritická komedie 
Calamari Union (1985; + spol. střih, hudba, herec), tragikomický příběh o vztahu popeláře a 
prodavačky Varjoja paratiisissa (1986, Stíny v ráji; + herec), kr. f. Rocky VI (1986; + prod.), 
undergroundová variace Shakespearova dramatu Hamlet podniká (1987, Hamlet 
liikemaailmassa; + prod.), poeticky laděná černá komedie o putování nezaměstnaného dělníka 
Ariel (1988; + prod.), hudební snímek Leningradští kovbojové dobývají Ameriku (1989, 
Leningrad Cowboys Go America; + spol. námět a prod., sc.), Likaiset kädet (TV–1989, Špinavé 
ruce; + prod.), kritický pohled na ubíjející jednotvárnost života Tulitikkutehtaan tyttö (1990, 
Děvče ze sirkárny; + střih, prod.), příběh propuštěného úředníka vodárny Smlouva s vrahem 
(1991, I Hired a Contract Killer; + střih, prod., herec) s Jeanem-Pierrem Léaudem, osobitá verze 
románu Henriho Murgera Ze života pařížské bohémy, nazvaná Bohémský život (1992, La vie de 
bohème; + prod.), komediální road movie Drž si šátek, Tatjano (1993, Pidä huivista kiini, 
Taťjana; + prod., střih), dok. zachycující společný koncert Leningradských kovbojů a ruského 
armádního souboru Alexandrovců Total Balalaika Show (1993, Totální balalajková show; + prod. 
– TV), další hudební snímek Leningrad Cowboys Meet Moses (1994, Leningradští kovbojové 
potkávají Mojžíše; + střih, prod. – TV), příběh dvou lidí, hledajících východisko z existenční krize, 
Mraky odtáhly (1996, Kauas pilvet karkaavat; + prod., střih), černobílé němé vesnické drama 
Juha (1998, Juha; + prod., střih), epizoda Psi nemají peklo (2001, Dogs Have No Hell; + prod., 
střih) ze snímku Dalších deset minut 1 (2002, Ten Minutes Older: The Trumpet), smutná 
komedie o člověku se ztrátou paměti, Muž bez minulosti (2002, Mies vailla menneisyyttä; + 
nám., prod., střih), segment Bico (+ prod.) ze snímku Visions of Europe (2004, Vize Evropy), 
psychologické drama Světla v soumraku (2006, Laitakaupungin valot; + prod.), čtyřminutový kr. 
f. Valimo (2007, Slévárna; + prod., střih), epizoda La Fonderie (+ prod.) z kolektivního filmu 
Chacun son cinéma (2007, Každému jeho film – TV), hořká komedie o záchraně malého 
imigranta odehrávající se ve francouzském přístavním městě, Le Havre (2011, Le Havre; + 
prod.), epizoda Guimarães (+ prod.) z povídkového filmu Centro histórico (2012, Historické 
centrum), další filmový příběh o pomoci osamělému imigrantovi Druhá strana naděje (2017, 
Toivon tuolla puolen; + prod., výprava), (producent, není-li uvedeno jinak; bez krátkých filmů) 
Macbeth (1987; r. Pauli Pentti), Sirppi ja kitara (1988, Srp a kytara; r. Marjaana Mykkänenová; 
spol. prod.), Tuhlaajapoika (1992, Marnotratný syn; r. Veikko Aaltonen), Ripa ruostuu (1993, 
Ripa ve skluzu; r. Christian Lindblad; spol. prod.), Vaiennut kylä (1997, Tichá vesnice; r. Kari 
Väänänen; spol. prod.), Klassiko (2001, Klasik; r. Kari Väänänen; spol. prod.), Paha perhe (2010, 
Špatná rodina; r. Aleksi Salmenperä), střm. dok. Barzakh (2011, Barzach; r. Mantas 
Kvedaravicius). -tbk- / -fik- 
 
Kaurismäki, Mika k filmu Královna Kristýna 
MIKA KAURISMÄKI (vlastním jménem Mika Juhani Kaurismäki, nar. 21. 9. 1955, Orimattila, 
Päijät Häme) pracoval nějaký čas po maturitě na střední škole jako malíř pokojů a lakýrník, 
než se na základě knihy finského teoretika Petera von Bagha History of Cinema rozhodl stát 
se filmovým režisérem. Vystudoval Vysokou filmovou a televizní školu v Mnichově (1977–
1981), kterou absolvoval snímkem Lhář (1980). S mladším bratrem, slavným finským 
filmařem Akim Kaurismäkim (nar. 1957), založili produkční společnost Villealfa 
Filmproductions, v níž spolu úzce spolupracovali na různých projektech a v různých pozicích 
až do roku 1990, kdy se začali věnovat svým projektům každý zvlášť. Mika spoluzakládal 
Midnight Sun Film Festival (1986) a založil v roce 1987 společnost Marianna Films 
(pojmenovanou podle jeho dcer) a distribuční společnost Senso Films (1987). V 90. letech 
přesídlil do Brazílie, kde se nadále věnoval filmové tvorbě jako producent, scenárista a 
režisér. Natáčí i v rodném Finsku a v dalších zemích tituly různých žánrů, včetně řady 
dokumentů, zejména hudebních. Podobně jako jeho bratr Aki často spolupracuje s 
kameramanem Timem Salminenem. V roce 2002 otevřel v Rio de Janeiru na nějakou dobu 
hudební klub Mika’s Bar, ale záhy se vrátil k filmování. Byl také u vzniku legendárních 
helsinských barů Moskova a Corona. Získal finské výroční ceny Jussi za režii (Vyvrhelové, 
Zombie a vlak duchů), za scénář (Rosso), za produkci (Helsinki Napoli All Night Long), Cenu 
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FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně 1994 (Tigrero: film, který nebyl nikdy 
natočen), Stříbrný klíč na MF Art Film v Trenčianských Teplicích 1995 (Tigrero: film, který 
nebyl nikdy natočen), Cenu diváků v sekci Panorama na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Berlíně (Mama Africa). Obdržel také finské státní vyznamenání Pro Finlandia (1994) a 
francouzské státní vyznamenání Rytíř Čestné legie (2001). Na Mezinárodním filmovém 
festivalu Karlovy Vary 1995 a na Letní filmové škole v Uherském Hradišti 2015 proběhly za 
jeho účasti retrospektivy jeho tvorby. – Filmografie: (hrané filmy; režie, není-li uvedeno 
jinak) střm. hořká komedie Valehtelija (1981, Lhář; + prod.), střm. f. Jackpot 2 (1982; + spol. 
sc.), baladické road movie Arvottomat (1982, Bezcenní; + spol. sc.), kriminální hořká komedie 
Klaani: Tarina sammakoitten suvusta (1984, Klan: Příběh o žábách; + spol. sc.), kriminální 
drama Rosso (1985; + spol. sc., prod.), napínavá komedie Helsinki Napoli All Night Long 
(1987; + spol. sc., spol. prod.), Yötyö (TV–1988, Noční práce; + spol. sc.), tragikomedie Cha 
Cha Cha (1989; + spol. sc., spol. prod. – TV), psychologické drama Paperitähti (1989, Papírová 
hvězda; + spol. sc., spol. prod. – TV), akční dobrodružný příběh Amazon (1990; + spol. sc., 
spol. prod.), hudební road movie Zombie ja Kummitusjuna (1991, Zombie a vlak duchů; + 
spol. nám., sc., střih, prod. – TV), akční sci-fi The Last Border – viimeisellä rajalla (1993, 
Hranice smrti; + spol. sc., střih, spol. prod. – V), akční thriller Condition Red (1995, Stav 
ohrožení; + spol. střih, spol. prod. – TV), pětiminutová epizoda Rytme (Rytmus; + sc., střih, 
prod.) z kolektivního filmu Danske piger viser alt (1996, Dánské dívky ukážou všechno), střm. 
f. Sambólico (1996; + sc., střih), hořká komedie L. A. Without a Map (1998, Ztracen v L. A./Jak 
se neztratit v L. A.; + spol. sc., spol. prod. – TV), kriminální komedie Highway Society (2000, 
Touha po Jackovi; + spol. sc., spol. prod.), romantické drama Honey Baby (2004; + spol. sc., 
spol. střih, spol. prod. – TV), příběh o setkání tří mužů v baru Kolme viisasta miestä (2008, 
My tři králové; + spol. sc., prod. – TV), hořká komedie Dům košaté lásky (2009, Haarautuvan 
rakkauden talo; + prod.), psychologické drama Veljekset (2011, Bratři; + spol. sc., prod.), 
hořká komedie Tie pohjoiseen (2012, Cesta na sever; + spol. sc., prod. – TV), hořká komedie 
Elämältä kaiken sain (2015, Mám ze života všechno; + spol. sc., prod.), historické drama 
Královna Kristýna (2015, The Girl King/Tyttökuningas; + spol. prod.), (dokumentární filmy; 
režie, není-li uvedeno jinak) Saimaa-ilmiö (1981, Cesta kolem Saimy; spol. r. Aki Kaurismäki), 
hraný dok. se Samuelem Fullerem a Jimem Jarmuschem, nazvaný Tigrero: A Film That Was 
Never Made/Tigrero – elokuva joka ei valmistunut (1994, Tigrero: film, který nebyl nikdy 
natočen; + sc., prod.), Moro No Brasil (2002, Rytmy Brazílie; + spol. sc., spol. prod. – TV), 
segment Manha de domingo (V neděli ráno; + kam.) z dok. Bem-vindo a São Paulo (2004, 
Vítejte v São Paulu), Brasileirinho (2005; spol. sc., spol. prod. – TV), Sonic Mirror (2008; + 
spol. sc., spol. prod.), The Sound of Glarus (2009; + spol. sc.), Malê Debalê (2009; + spol. sc.), 
Vesku (2010; + sc., prod.), Mama Africa (2011; + spol. sc., spol. prod.), (produkce či podíl na 
ní, není-li uvedeno jinak) Zločin a trest (1983, Rikos ja rangaistus; r. Aki Kaurismäki), Pimeys 
odottaa (1985, Čekaní na tmu; r. Pauli Pentti), Varjoja paratiisissa (1986, Stíny v ráji; r. Aki 
Kaurismäki), střm. dok. The Final Kick (TV–1995, Poslední kop; r. Andi Rogenhagen), 
Yemanján tyttäret (1995, Dcery bohyně Jemanjá; r. Pia Tikkaová), Vaiennut kylä (1997, Tichá 
vesnice; r. Kari Väänänen), Hiekkamorsian (1998, Písečná nevěsta; r. Pia Tikkaová), dok. 
Chabouka! (1998; r. Torgny Anderberg.), dok. Freddie Wadling – en släkting till älvorna 
(1999, Freddie Wadling – příbuzný řek; r. Kirsi Nevantiová), dok. Kuningas Litmanen (2012, 
Král Litmanen; r. Arto Koskinen), (střih, není-li uvedeno jinak) Huhtikuu on kuukausista 
julmin (1983, Duben je nejkrutější měsíc; r. Suvi-Marja Korvenheimo), Kello (1984, Hodiny; 
Anssi Mänttäri; spol. střih). -fik- 
 
Keiningová, AlexandraTherese k filmu Kluci 
ALEXANDRA-THERESE KEININGOVÁ (nar. 16. 12. 1976, Lomma, Skåne, Švédsko) studovala 
film v Los Angeles a začínala jako nejmladší švédská režisérka snímkem Hot Dog. Mnohem 
více na sebe ovšem upozornila lesbickým dramatem Líbej mě (uvedeným mimo jiné na 
Febiofestu). Působila též jako castingová režisérka na televizním seriálu Wallander (2009–
2010 – TV). Vydala román pro mládež 14 (2014) a komiks Nour och den magiska drycken 
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(Nour a kouzelný lektvar, 2015). – Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) příběh 
milostného vztahu dvaadvacetileté dívky, přicházející z Malmö do Stockholmu za lepším 
životem, Hot Dog (2002; + spol. prod.), drama lesbického vztahu dvou mladých žen, které se 
mají stát nevlastními sestrami, Kyss mig (2011, Líbej mě), kr. f. Elegia (2011; + kam., prod.), 
psychologický příběh s fantastickými prvky o třech dívkách, které se díky kouzelné květině 
proměňují v chlapce, Kluci (2015, Pojkarna). -tbk- 
 
Kernellová, Amanda k filmu Sámská krev 
AMANDA KERNELLOVÁ (nar. 9. 9. 1986, Umeå, Västerbotten) pochází ze smíšené rodiny, 
matka je Švédka a otec Sám. Studovala scenáristiku na Severské lidové vysoké škole Biskops-
Arnö a režii na kodaňské Národní filmové škole (2013). Upozornila na sebe několika krátkými 
filmy a v celovečerní tvorbě debutovala psychologickým dramatem o emancipaci sámské 
dívky Sámská krev, oceněným Cenou Fedeora za debut na Mezinárodním filmovém festivalu 
v Benátkách 2016, Zvláštní cenou poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Tokiu 2016 a 
cenou za nejlepší skandinávský film na Mezinárodním filmovém festivalu v Göteborgu 2017. 
Snímek vznikl rozvinutím příběhu jejího krátkého filmu Stoerre Vaerie, odměněném Cenou 
diváků za nejlepší švédský krátký film na Mezinárodním filmovém festivalu v Göteborgu 2015 
a Cenou za nejlepší švédský krátký film na Festivalu krátkých filmů v Uppsale. Její krátký film 
Tohle je navždy byl uveden na Festivalu krátkých filmů Praha 2010. – Filmografie: (scénář a 
režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Sommarsystern (2008, Letní sestra), Att dela allt (2009, 
Sdílet všechno), Spel (2009, Hry), Det kommer aldrig att gå över (2010, Tohle je navždy), The 
Association of Joy (2013, Sdružování s Joy), Paradiset (2014, Ráj), Stoerre Vaerie (2015), I will 
always love you Kingen (2016, Budu tě vždy milovat, Kingene), celovečerní debut o 
čtrnáctileté sámské dívce, která se ve třicátých letech dvacátého století chce stát učitelkou a 
naráží přitom na předsudky vůči svému etniku, Sámská krev (2016, Sameblod). -tbk- 
 
King, Paul k filmu Paddington 2 
PAUL KING (vlastním jménem 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 
Fright Night, Garth Marenghi’s Netherhead a podílel se také na režii televizního seriálu Garth 
Marenghi’s Darkplace (2004, Nemocnice Darkplace Gartha Marenghiho). Stal se režisérem 
kultovního sitcomu The Mighty Boosh (2004–2007; uveden v televizi), 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 (2010–2011, 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.), pokračování Paddington 2 (2017, Paddington 2; režie, spol. sc.). -mim- 
 
Kore-eda, Hirokazu k filmu Po bouři 
HIROKAZU KORE-EDA [Hirokazu Kore-eda] (nar. 6. 6. 1962, Tokio) absolvoval Univerzitu 
Waseda v Tokiu a začínal jako asistent režie ve stanici TV Man Union, kde také na počátku 
90. let natočil své první autorské dokumenty i většinu svých dalších titulů. V mezinárodní 
kinematografii na sebe upozornil hned svým debutem Světlo přízraku, uvedeným na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách 1995, oceněným tam Cenou za kameru a také 
Zlatým Hugem na Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu 1995. I jeho další tituly byly 
uvedeny na řadě významných festivalů, kde získaly různá ocenění: Cena FIPRESCI na 
Mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu 1998 (Wonderful Life), Cena za scénář na 
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Mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu 2011 (Přeji si), Cena poroty na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 2013 (Jaký otec, takový syn), Cena diváků na 
Mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu 2015 (Naše malá sestra). Ve své 
proměnlivé tvorbě využíval zpočátku dokumentaristické metody a používal improvizaci, 
později však navázal na vytříbený styl japonských klasiků (Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi). 
Ústředními tématy jeho děl jsou rodina, paměť, samota, smrt blízkých a pocit ztráty. Patřil k 
nejvýznamnějším japonským filmařům. Upozorňujeme na studii Antonína Tesaře Mezi 
Ozuem a dokumentem, filmy Hirokazu Koreedy (Cinepur č. 102). – Filmografie: (režie a 
scénář, není-li uvedeno jinak) dok. o žácích ze základní školy, kteří chovají krávu, Mo hitotsu 
na kyouiku – Ina shogakko haru gumi no kiroku (1991, Jiné vzdělávání – zápisky jarňáčků ze 
základní školy v Ině), dok. o případu sebevraždy úředníka, pověřeného vyplácením 
kompenzací obětem takzvané nemoci minamata, Shikashi – Fukushi kirisute no jidaini (1991, 
Ale – za časů, kdy skončil blahobyt) a dok. portrét muže, umírajícího na AIDS, Kare no inai 
hachigatsu ga (1994, Srpen bez něj), celovečerní debut o životě ženy po pravděpodobné 
manželově sebevraždě Maboroshi no hikari (1995, Světlo přízraku), dok. Kioku ga 
ushinawareta toki – Aru kazoku no ninen han no kiroku (1996, Když se vytratila pamět – 
Zápisky jedné rodiny za dva a půl roku), experimentální snímek o skupince zemřelých, kteří 
se mají v zásvětí rozhodnout pro jednu vzpomínku, jež je pak natočena na film, Wandafuru 
raifu (1998, Wonderful Life; + střih), drama s tématem plynového útoku sekty Óm šinrikjó v 
tokijském metru v roce 1995 Distance (2001; + střih), příběh čtyř dětí, které matka nečekaně 
zanechá samotné v malém bytě, Dare mo shinarai (2004, Nikdo to neví; + střih, prod.), 
samurajské drama Hana yori mo naho (2006, Raději pravdu než květy; + střih), rodinné 
drama spjaté se smrtí mladého syna Aruitemo aruitemo (2008, Chodit, chodit; + nám., střih), 
hudební dok. o populární japonské folkrockové zpěvačce Daijobu de aruyo ni: Cocco 
owaranai tabi (2008, Aby bylo všechno v pořádku: Nekonečné putování Cocco), tragikomický 
příběh, v němž se oživlá figurína zamiluje do prodavače z videoobchodu, Kuki ningyo (2009, 
Nafukovací panna; + střih, spol. prod.), úsměvné rodinné drama s tématem vztahů a 
sociálních problémů v příběhu dvou chlapců Kiseki (2011, Zázrak; + střih), kr. dok. o 
tragickém zemětřesení Fukushima kara no messeji (2012, Zpráva z Fukušimy), rodinné drama 
s tématem zaměněných dětí Soshite chichi ni naru (2013, Jaký otec, takový syn; + střih), 
melodramatický příběh tří mladých žen, které po otcově smrti přiberou do domácnosti 
mladší nevlastní sestru, již dosud neznaly, Naše malá sestra (2015, Umimachi Diary; + střih), 
příběh někdejšího spisovatele a notorického sázkaře, který prožívá tvůrčí a životní krizi, z níž 
hledá východisko u matky i u bývalé manželky, Po bouři (2016, Umi yori mo mada fukaku; + 
nám., střih), kriminální drama elitního právníka, hájícího bývalého vězně podezřelého z 
hrdelního zločinu Sandome no satsujin (2017, Třetí vražda), (produkce či podíl na ní, není-li 
uvedeno jinak) Kakuto (2002, Žaludy; r. Yusuke Iseya), Hebi ichigo (2003, Hadí jahody; r. 
Miwa Nishikawaová), dok. Tobira no muko – Erefanto kashimashi, Miyamoto Hiroji to iu 
ikikata (2004, Za dveřmi – Sloní kravál, životní styl Miyamota Hirojiho; r. Tomoko Chigiriya), 
dok. Beautiful Islands (2009, Nádherné ostrovy; r. Tomoko Kana), dok. Endingu noto (2011, 
Poslední poznámky; r. Mami Sunadaová), hudební dok. Live Fukushima: Kaze to Rock Super 
Nomaoi (2012, Fukushima Live: Vítr a rock v Nomaoi). -tbk- 
 
Kozole, Damjan k filmu Noční život 
DAMJAN KOZOLE (nar. 1. 6. 1964, Brežice, Slovinsko) vyrůstal v Kršku, kam situoval i příběh 
snímku Náhradní díly, jímž na sebe poprvé upozornil v mezinárodním kontextu. Žije a pracuje 
v Lublani, kde už jako dvaadvacetiletý natočil svůj první hraný snímek Osudový telefon, 
považovaný za první nezávislý film v bývalé Jugoslávii. Většina jeho děl byla uvedena na 
mnoha mezinárodních festivalech (mimo jiné Berlín, Locarno, Karlovy Vary, Chotěbuz, 
Montpellier, Sarajevo). Z významných ocenění připomínáme Cenu za režii filmu Noční život 
na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 2016 nebo výroční domácí ceny 
Vesna za nejlepší film (Porno film, Náhradní díly), za režii (Náhradní díly, Noční život) a za 
dokument (Dlouhé prázdniny, Hranice). Patřil k nejvýznamnějším slovinským filmařům a 
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participuje na činnosti produkční společnosti Vertigo. Jeho manželkou je výtvarnice Zora 
Stančičová, která se podílela jako návrhářka kostýmů na třech jeho filmech. – Filmografie: 
(režie, scénář či spolupráce na něm, není-li uvedeno jinak) Hudodelci (1987, Zločinci; r. Franci 
Slak; herec), Usodni telefon (1987, Osudový telefon), road movie Remington (1988), kr. dok. 
Enfant terrible (1991), kr. f. Zdravljica (1992, Přípitek), Vse je pod kontrolo (1992, Vše je pod 
kontrolou; r. Metod Pevec; spol. sc.), dok. Rojevanje Leara (1993, Zrození Leara), kr. dok. 
Neme podobe slovenskega filma (1995, Němé podoby slovinského filmu), kr. f. Premor ob 
glasbi (1996, Hudební přestávka), psychologický snímek Stereotip (1997, Stereotyp), 
komedie Porno film (2000), drama Náhradní díly (2003, Rezervni deli), segment Europa z 
dok. f. Visions of Europe (2004, Vize Evropy), psychologický snímek Delo osvobaja (2004, 
Arbeit macht frei), střm. dok. Poštar (2007, Pošťák), komorní drama Navždy (2008, Za 
vedno), psychologický snímek Slovenka (2009, Slovinka), střm. životopisný dok. Bogdan 
Grom (2009), další střm. životopisný dok., tentokrát o manželce Zoře Stančičové, Dve ali tri 
stvari, ki jih vem o njej (2009, Dvě nebo tři věci, které o ní vím), kr. f. Hiša D (2011), střm. 
životopisný dok. To nisem jaz (2011, To nejsem já), dok. Dolge počitnice (2012, Dlouhé 
prázdniny), životopisný dok. Projekt rak (2013, Projekt rakovina), psychologické drama jedné 
noci Noční život (2016, Nočno življenje), kr. dok. Meje (2016, Hranice). -tbk- 
 
Kurtzman, Alex k filmu Mumie 
ALEX KURTZMAN (vlastním jménem Alexander Hilary Kurtzman, nar. 7. 9. 1973, Los Angeles) 
pochází z židovské rodiny. Absolvoval umělecky zaměřenou střední školu Crossroads v Santa 
Monice, kde se seznámil s Robertem Orcim, s nímž později vytvořil úspěšnou scenáristicko-
producentskou dvojici. Společně se podíleli na televizních seriálech Hercules: The Legendary 
Journeys (1997–1999, Herkules – TV), Xena: Warrior Princess (1999–2000, Xena – TV), Jack 
of All Trades (2000, Všeuměl) a Alias (2001–2004; uveden v televizi). Mimořádný úspěch měli 
jako tvůrci úspěšných seriálů Fringe (2008–2013, Hranice nemožného – TV), Sleepy Hollow 
(2013–2017, Ospalá díra – TV) a nové verze kriminální show Hawaii Five-0 (2010–2017; 
uveden v televizi). Jako výkonní producenti jsou podepsáni pod dalšími seriály, animovaným 
Transformers Prime (2010–2013; uveden v televizi) a hraných Matador (2014), Limitless 
(2015–2016, Všemocný) a Scorpion (2014–2017, Tým Škorpion – TV). Spolupracovali i na 
řadě filmů (nominace na Cenu WGA a na sci-fi cenu Hugo za nový filmový Star Trek) a jejich 
tvorba byla vyznamenána Pamětní cenou George Pala (2010), udílenou Akademií sci-fi, 
fantasy a hororu, ale v roce 2014 se jejich cesty rozešly. Pod hlavičkou nové výrobní 
společnosti Secret Hideout stál Kurtzman v roce 2017 u zrodu nejnovějšího sci-fi seriálu z 
oblíbené série Star Trek: Discovery a byl výkonným producentem jiného sci-fi seriálu o 
hrozící srážce asteroidu se Zemí Salvation (2017, Spása). Přešel k režii, kterou si už vyzkoušel 
u jedné epizody seriálu Alias. – Filmografie: (podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) Ostrov 
(2005, The Island; r. Michael Bay), Legenda o Zorrovi (2005, The Legend of Zorro; r. Martin 
Campbell), Mission: Impossible III (2006, Mission: Impossible III; r. J. J. Abrams), 
Transformers (2007, Transformers; r. Michael Bay; + spol. nám.), Star Trek (2009, Star Trek; r. 
J. J. Abrams; + spol. prod.), Transformers: Pomsta poražených (2009, Transformers: Revenge 
of the Fallen; r. Michael Bay), Kovbojové a vetřelci (2011, Cowboys & Aliens; r. Jon Favreau; + 
spol. prod.), Star Trek: Do temnoty (2013, Star Trek Into Darkness; r. J. J. Abrams; + spol. 
prod.), Amazing Spider-Man 2 (2014, The Amazing Spider-Man 2; r. Marc Webb; + spol. 
nám., spol. prod.), (podíl na produkci či výkonné produkci) Oko dravce (2008, Eagle Eye; r. D. 
J. Caruso), Návrh (2009, The Proposal; r. Anne Fletcherová), Podfukáři (2013, Now You See 
Me; r. Louis Leterrier), Enderova hra (2013, Ender’s Game; r. Gavin Hood), Podfukáři 2 (2016, 
Now You See Me 2; r. Jon M. Chu), (režie, není-li uvedeno jinak) drama nevlastních 
sourozenců, kteří se poprvé setkají po otcově smrti, People Like Us (2012, Lidé jako my; + 
spol. sc., spol. prod. – V) s Chrisem Pinem a Elizabeth Banksovou, nové výpravné zpracování 
oblíbeného tématu Mumie (2017, The Mummy; + spol. nám., spol. prod.) s Tomem Cruisem 
v úloze seržanta, jenž na Blízkém východě obchoduje ukradenými artefakty. -mim- 
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Kusturica, Emir k filmu Na mléčné dráze 
EMIR KUSTURICA (nar. 24. 11. 1954, Sarajevo, Jugoslávie, dnes Bosna a Hercegovina) 
vyrůstal jako syn novináře a soudní zapisovatelky v bosenskosrbské muslimské rodině. Díky 
otcově přátelství s režisérem Hajrudinem Krvavacem hrál v roce 1972 malou roli v jeho filmu 
Valter brání Sarajevo. Absolvoval obor režie na pražské FAMU (1978) středometrážním 
filmem Guernica, oceněným První cenou na studentském Mezinárodním filmovém festivalu 
CILECT v Karlových Varech 1978. Pracoval jako režisér Sarajevské televize, kde natočil filmy 
Nevěsty přicházejí a Bufet Titanic. Upozornil na sebe již svou celovečerní prvotinou 
Vzpomínáš na Dolly Bell?, oceněnou Zlatým lvem za debut a Cenou FIPRESCI na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách 1981. Také většina jeho dalších snímků 
bodovala na prestižních festivalech a výročních cenách: Otec na služební cestě (Zlatá palma a 
Cena FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 1985, nominace na Oscara za 
cizojazyčný film, nominace na Donatellova Davida za zahraniční film), Dům k pověšení (Cena 
za režii na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 1989, nominace na Césara za nejlepší 
zahraniční film), Arizona Dream (Stříbrný medvěd na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Berlíně 1993, Cena diváků na Mezinárodním filmovém festivalu ve Varšavě 1994), 
Underground (Stříbrný lev na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, Lumièrova 
cena a nominace na Césara za nejlepší zahraniční film), Černá kočka, bílý kocour (Stříbrný lev 
na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách 1998), Život je zázrak (César za nejlepší 
film Evropské unie, Cena za nejlepší balkánský film na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Sofii 2005). V jeho výtvarně imaginativní tvorbě, jež nezapře vliv české nové vlny (zejména 
formanovsky tragikomické vidění), se spojuje balkánský folklor (zejména hudební) s 
magickým realismem ve felliniovsky poetickou stylizaci, plnou snů a symbolů. V 90. letech se 
mimo jiné věnoval i pedagogické činnosti na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Působí i 
jako herec nejen ve svých filmech; z jeho rolí připomínáme hlavní postavy ve snímcích 
Prokletí ostrova Saint-Pierre, Krycí jméno: Farewell a Na mléčné dráze. V roce 1985 se 
připojil jako baskytarista a kytarista k rockové skupině Zabranjeno pušenje, která pod 
anglickým názvem No Smoking Orchestra (od roku 1999 pod názvem Emir Kusturica & The 
No Smoking Orchestra) začala v druhé polovině 90. let úspěšně koncertovat po Evropě 
(hostovala i na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 2001 a v České 
republice vystoupila několikrát). Od roku 2008 organizuje populární soukromý Küstendorf 
Film and Music Festival ve vesnici Drvengrad nedaleko města Užice, která vznikla pro snímek 
Život je zázrak a ve které se svou rodinou žije. V roce 2010 vydal velmi úspěšnou 
autobiografii Smrt je neprovjerena glasina (česky Kde jsem v tom příběhu já?, nakladatelství 
freytag&berndt, Praha 2012) a v roce 2013 román Sto jada (česky Cizinec v manželství, 
nakladatelství Garamond, Praha 2016). V roce 2007 byla v Paříži uvedena punková opera 
Time of the Gypsies (Čas cikánů) podle motivů filmu Dům na pověšení, na níž se podílel s 
Nelem Karajlićem a Goranem Bregovićem. Kusturica se hlásí ke svým srbským kořenům (v 
roce 2005 přijal křest srbské ortodoxní církve), ale prohlašuje se především za Jugoslávce. 
Angažoval se v hnutí proti odtržení Kosova od Srbska a netají se svou náklonností k Vladimiru 
Putinovi; v roce 2016 od něj převzal Řád přátelství. Obdržel dále francouzské státní 
vyznamenání Rytíř Čestné legie, Cenu za celoživotní dílo na Mezinárodním filmovém festivalu 
v Moskvě 2004 a cenu Kristián za celoživotní přínos světové kinematografii na Febiofestu 
2017. – Upozorňujeme na slovenskou monografii Jany Dudkové Línie, kruhy a svety Emira 
Kusturicu (SFÚ, Bratislava 2001). V České televizi byly uvedeny dokumenty Emir Kusturica 
(TV–2000; The South Band Show: Emir Kusturica; r. Gerald Fox – TV) a Emir Kusturica, tendre 
barbare (TV–2004, Emir Kusturica – Něžný barbar; r. Marie-Christine Malbertová – TV). S 
manželkou Majou Kusturicovou, která se jako producentka podílela na dvou jeho filmech, 
má Kusturica syna, hudebního skladatele a bubeníka Stribora Kusturicu (nar. 1979), který se 
rovněž podílel na několika otcových filmech, a dceru Dunju Kusturicovou (nar. 1986). – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. školní f. podle povídky srbského literáta 
Antonija Isakoviće Guernica (1978; + spol. sc.), Nevjeste dolaze (TV–1978, Nevěsty 
přicházejí), Bife „Titanik“ (TV–1979, Bufet Titanik; + spol. sc.), křehký příběh citového zrání 
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dospívajícího chlapce na sarajevském předměstí 60. let Vzpomínáš na Dolly Bell? (1981, 
Sjećaš li se Dolly Bell), tragikomedie z počátku 50. let, sledující příhody šestiletého hocha, 
jehož otec je uvězněn jako náhodná oběť politických bojů, Otec na služební cestě (1985, Otac 
na službenom putu), sociální drama z prostředí romské osady Dům k pověšení (1987, Dom za 
vešanje; + spol. sc.), bizarní poetický příběh newyorského mladíka, unikajícího před realitou 
do fantastických snů a vidin, Arizona Dream (1991, Arizona Dream; + spol. sc., herec), 
tragikomické válečné podobenství o balkánském údělu Underground (1995, Underground; + 
spol. sc., herec), minisérie Bila jednom jedna zemlja (TV–1996, Byla jednou jedna země; + 
herec), dvouminutový kr. f. Magic Bus (1997), barvitá komedie z romského prostředí, v níž se 
opět imaginace mísí s mystikou a humorem, Černá kočka, bílý kocour (1998, Crna mačka, beli 
mačor; + spol. sc.), dok. o rockové skupině No Smoking Orchestra s názvem Super 8 Stories 
by Emir Kusturica (2001; + herec, spol. prod. – TV), milostný příběh z horského městečka na 
bosensko-srbském pomezí během balkánského válečného konfliktu v 90. letech 20. století 
Život je zázrak (2004, Život je čudo; + spol. sc., spol. hudba, spol. prod.) a stejnojmenná 
televizní minisérie, povídka Blue Gypsy (Cikán s modrýma očima; + prod.) z filmu All the 
Invisible Children (2005, Neviditelné děti – V), bláznivá komedie Zavet (2007, Závěť; + sc.), 
sportovní dokument o legendárním argentinském fotbalistovi Maradona režie Kusturica 
(2008, Maradona by Kusturica; + sc., účinkující), segment Our Life (Náš život) z kolektivního 
snímku Words with Gods (2014, Rozmluvy s bohy), bizarní válečná tragikomedie Na mléčné 
dráze (2016, Na mlečnom putu; + sc., spol. prod., herec), v níž hraje hlavní roli s Monicou 
Bellucciovou; (herec, není-li uvedeno jinak) Valter brání Sarajevo (1972), 13. července (1982, 
13. jul; r. Radomir Saranović), Vizantija (TV–1988, Byzance; r. Milan Bilbija), Prokletí ostrova 
Saint-Pierre (2000, La veuve de Saint-Pierre; r. Patrice Leconte), The Good Thief (2002, 
Férovej zloděj; r. Neil Jordan – V), Jagoda u supermarketu (2003, Jahoda v supermarketu; r. 
Dušan Milić; + spol. prod.), Viaggio segreto (2006, Tajná cesta; r. Roberto Andò), Hermano 
(2007; r. Giovanni Robbiano), L’affaire Farewell (2009, Krycí jméno: Farewell; r. Christian 
Carion – V), dok. Hitler v Hollywoodu (2010, Hitler à Hollywood; r. Frédéric Sojcher; 
účinkující), Nicostratos le pélican (2011, Pelikán Nicostratos; r. Olivier Horlait), povídka 
Úterý: Jam session (Jam Session; r. Pablo Trapero) z filmu 7 dní v Havaně (2012, 7 días en La 
Habana), Vir (2012, Vír; r. Bojan Vuk Kosovčević), Au bonheur des ogres (2013, Obětní 
beránek; r. Nicolas Bary – TV), La foresta di ghiaccio (2014, Ledový les; r. Claudio Noce), 
(scénář, není-li uvedeno jinak) Život radnika (1987, Dělnický život; r. Miroslav Mandić; spol. 
sc.), Strategija svrake (1987, Strategie straky; r. Zlatko Lavanić), zpracovaný též jako televizní 
seriál), (podíl na produkci) Guča! (2006; r. Dušan Milić), Bljuz-kafe (2010, Kavárna Blues; r. 
Alexej Čistikov), Mozzarella Stories (2011; r. Edoardo De Angelis). -fik- / -tbk- 
 
Lanthimos, Yorgos k filmu Zabití posvátného jelena 
YORGOS LANTHIMOS (vlastním jménem Giorgos Lanthimos, nar. 27. 5. 1973, Athény) 
absolvoval Stavrakosovu helénskou filmovou a televizní školu (HCTSS) a začínal v polovině 
90. let jako režisér reklamních spotů a videoklipů. Natáčel také videa pro různé taneční 
soubory, režíroval na divadle (Modrovous, Zátiší v jámě, Platonov) a byl členem tvůrčího 
týmu, realizujícího zahajovací i závěrečný ceremoniál pro letní olympiádu v Athénách 2004. V 
celovečerní tvorbě debutoval mainstreamovým snímkem Můj nejlepší přítel podle scénáře 
komika Lakise Lazopoulose, který byl rovněž spolurežisérem a hlavním představitelem. Jeho 
další díla, vesměs prodchnutá freudovskou analýzou lidské psýchy, absurdními situacemi a 
často zvrhlým humorem, už byla uvedena a mnohdy také vyznamenána na renomovaných 
filmových přehlídkách: Špičák (Cena v sekci Určitý pohled na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Cannes, výroční ceny Řecké filmové akademie Iris za nejlepší film, režii a scénář, 
nominace na Oscara za zahraniční film), Alpy (Cena Osella za scénář na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Benátkách, Cena za nejlepší film na Filmovém festivalu v Sydney), Zabití 
posvátného jelena (Cena za scénář na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 2017). 
Úspěch mu přineslo fantastické drama Humr (mimo jiné Cena poroty na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Cannes, Evropská filmová cena za scénář, Cena Iris za nejlepší zahraniční 
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film), natočené v angličtině s mezinárodním hereckým obsazením. Mezi jeho stálé 
spolupracovníky patří scenárista Efthimis Filippou, producentka Athina Rachel Tsangariová, 
střihač Yorgos Mavropsaridis a také manželka, herečka Ariane Labedová (nar. 1984). – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. O viasmos tis Chlois (1995, Znásilnění Chlois; + 
sc., střih), komedie o dvou kamarádech, kteří si navzájem provádějí naschvály, O kalyteros 
mou filos (2001, Můj nejlepší přítel; spol. r. Lakis Lazopolous), experimentální film o třech 
lidech, inscenujících pro své potěšení zločiny sériového vraha v omšelém přímořském 
letovisku, Kinetta (2005; + spol. sc.), fantaskní příběh tří sourozenců, izolovaných v přísném 
ústraní rodičovské tyranie, Kynodontas (2009, Špičák; + spol. sc., spol. prod. – TV), 
minimalistická studie emocionálně zakrnělé dívky Attenberg (2010; r. Athina Rachel 
Tsangariová; spol. prod., herec) s Ariane Labedovou, oceněnou Volpiho pohárem na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, drama čtyř lidí, specializujících se v titulní 
společnosti na zvláštní druh pomoci pozůstalým, Alpeis (2011, Alpy; + spol. sc., spol. prod.), 
bizarní černá komedie z blízké totalitní budoucnosti Humr (2015, The Lobster; + spol. sc., 
spol. prod.) s Colinem Farrellem a Rachel Weiszovou, mysteriózní thriller o úspěšném 
kardiochirurgovi, postaveném nečekaně před osudovou volbu kvůli záchraně rodiny, Zabití 
posvátného jelena (2017, The Killing of a Sacred Deer; + spol. sc, spol. prod.) s Colinem 
Farrellem, Nicole Kidmanovou a Barrym Keoghanem, drama politických intrik za vlády Anny 
Stuartovny The Favourite (2018, Favoritka; + spol. prod.) s Emmou Stoneovou a Rachel 
Weiszovou. -mim- 
 
Larraín, Pablo k filmům Jackie a Neruda 
PABLO LARRAÍN (vlastním jménem Pablo Larraín Matte, nar. 19. 8. 1976, Santiago de Chile) 
je synem chilských politiků Hernána Larraína a Magdaleny Matteové. Vystudoval obor 
audiovizuální komunikace na Universitě pro umění, vědy a komunikaci (UNIACC) v Santiagu 
de Chile a pracoval jako asistent klasika chilského filmu Miguela Littína. S bratry Hernánem 
Larraínem a Juanem de Dios Larraínem založil společnost Fábula, v níž natočil i své 
celovečerní filmy, uvedené a oceněné na řadě festivalů: Fuga (Cartagena, Málaga, Terst), 
Tony Manero (Rotterdam, Buenos Aires, Havana, Istanbul, Turín, Manila, Varšava), Post 
Mortem (Benátky, Havana, Cartagena, Lima, Los Angeles) a No (Cannes, São Paulo, Soluň; 
nominace na Oscara za nejlepší cizojazyčný film), Klub (Velká cena poroty na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Berlíně 2015, Stříbrný Hugo na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Chicagu 2015), Neruda (nominace na Zlatý glóbus za cizojazyčný film). Podílí se jako 
producent i na dílech svých souputníků. Spolurežíroval a spoluprodukoval televizní seriál o 
nepovedeném drogovém obchodu Profugos (2011, Uprchlíci – TV). Jako reprezentant nové 
generace latinskoamerických filmařů s mezinárodním renomé (mimo jiné Sebastián Lelio, 
Oscar Godoy, Roberto Artiagoitía, Fernando Lavanderos, Marialy Rivasová), pracujících s 
osobitým estetickým výrazem a znepokojivými tématy, reflektuje ve své tvorbě s originálním 
smyslem pro černý humor pinochetovskou éru (volná trilogie Tony Manero, Post Mortem, 
No). Na mezinárodním poli se definitivně prosadil portrétem Jacqueline Kennedyové ve 
snímku Jackie. Od roku 2007 je jeho manželkou chilská herečka Antonia Zegersová (nar. 
1972), s níž má dvě děti. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) drama o nadaném 
mladém skladateli, jehož makabrózní symfonie vyvolá řadu tragických událostí, Fuga (2005, 
Fuga/Útěk; + spol. sc.), černá komedie o padesátiletém psychopatovi, který se chce stát 
nejlepším chilským imitátorem Travoltovy postavy z filmu Horečka sobotní noci, Tony 
Manero (2008; + spol. sc., spol. kam.), kr. f. z Velikonočního ostrova Resurrección (2009, 
Vzkříšení), bizarní příběh zamilovaného úředníka z márnice Post Mortem (2010, Post 
Mortem; + spol. sc.), politický film z mediálního zákulisí referenda o dalším vládnutí diktátora 
Pinocheta No (2012, No; + spol. prod.), drama z odlehlého domu, kam katolická církev posílá 
provinilé kněze a jeptišky, El club (2015, Klub; + spol. sc., spol. prod.), životopisný snímek o 
slavném chilském komunistickém básníkovi Neruda (2016), další životopisný film o několika 
dnech, jež prožívá Jacqueline Kennedyová těsně po atentátu na svého manžela, Jackie (2016, 
Jackie), (produkce či podíl na produkci) La vida me mata (2007, Život mě zabije; r. Sebastián 
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Silva), Grado 3 (2009, Stupeň 3; r. Roberto Artiagoitía), kr. f. Blokes (2010, Kluci; r. Marialy 
Rivasová), Ulises (2011, Odysseus; r. Oscar Godoy), El año del tigre (2011, Rok tygra; r. 
Sebastián Lelio), 4:44 Last Day on Earth (2011, 4:44 Poslední den na Zemi; r. Abel Ferrara), 
Gloria (2012; r. Sebastián Lelio), Joven y alocada (2012, Mladá a divoká; r. Mariely Rivasová; 
+ spol. kam. – TV), Paseo de oficina (2012; r. Roberto Artiagoitía), Crystal Fairy y el cactus 
mágico (2013, Křišťálová víla a kouzelný kaktus; r. Sebastián Silva), Gloria (2013; r. Sebastián 
Lelio), Barrio universitario (2013, Univerzitní čtvrť; r. Esteban Vidal), Nasty Baby (2015, 
Ošklivé dítě; r. Sebastián Silva), Fantastická žena (2017, Una mujer fantástica; r. Sebastián 
Lelio). -fik- 
 
Liman, Doug k filmu Barry Seal: Nebeský gauner 
DOUG LIMAN (vlastním jménem 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), pak studoval historii na Brownově univerzitě v Providence (1988), kde 
mimo jiné 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 televizní seriál o kalifornské mládeži The O. C. (2003–2007, O. C.; + spol. 
režie – TV), kriminální seriál Heist (2006, Loupež; + spol. režie), nová verze seriálu Knight 
Rider (2008–2009, Knight Rider – Legenda se vrací – TV), špionážní show Covert Affairs 
(2010–2014, V utajení – TV), sitcom I Just Want My Pants Back (2011–2012, Chci jen zpátky 
svoje kalhoty; + spol. režie), právnický seriál Suits (2011–2017, 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 (například 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 svůj 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 Katie 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, drama z 
války v Iráku The Wall (2017, Zeď), akční životopisný snímek o leteckém pašerákovi ve 
službách CIA a kolumbijské narkomafie z 80. let Barry Seal: Nebeský gauner (2017, American 
Made) opět s Tomem Cruisem, adaptace dystopické trilogie Patricka Nesse Chaos Walking 
(2019, Chaos) s Daisy Ridleyovou a Tomem Hollandem; (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, 
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šéfkuchař a šermíř; r. Wuershan), Things People Do/After the Fall (2014, Věci, které lidi 
páchají; r. Saar Klein), dok. Left on Purpose (2015; r. Justin Schein), Jason Bourne (2016, 
Jason Bourne; r. Paul Greengrass). -mim- 
 
Loach, Ken k filmu Já, Daniel Blake 
KEN LOACH (vlastním jménem 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 televizních 
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 
Mezinárodním filmovém festivalu 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 a jiné) 
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 mimo jiné získal Zlatou palmu na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Cannes 2006; tutéž cenu získal v roce 2016 za sociální drama Já, Daniel Blake. 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 Mezinárodním filmovém festivalu 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 
Mezinárodním filmovém festivalu 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 (TV–1969, Černobílý pohled) o nadaci Save the Children, 
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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 televizního 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 – TV), příběh 
skotského teenagera Sweet Sixteen (2002, Sladkých šestnáct), britská epizoda (+ spol. sc.) z 
filmu 11ʹ09″01 (2002, 11ʹ09″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 
přistěhovalců v Británii It’s a Free World... (2007, Svobodný svět; + spol. prod. – TV), životní 
příběh legendárního fotbalisty Looking for Eric (2009, Hledá se Eric; + spol. prod.) s Ericem 
Cantonou, drama z Iráku – Route Irish (2010-TV), hořká sociální komedie Andělský podíl 
(2012, The Angels’ Share), dok. o poválečné Británii Spirit of 45 (2012, The Spirit of ’45; + sc.), 
příběh levicového aktivisty Jamese Graltona, jenž byl jako jediný Ir deportovaný z vlasti, 
Jimmyho tančírna (2014, Jimmy’s Hall), sociální drama stárnoucího nemocného muže, 
zápasícího se státní byrokracií, Já, Daniel Blake (2016, I, Daniel Blake). -mim- 
 
Lonergan, Kenneth k filmu Místo u moře 
KENNETH LONERGAN (nar. 16. 10. 1962, New York) pochází z manželství psychiatričky 
židovského původu a irského lékaře a vyrůstal s bratrem na Manhattanu. Po maturitě na 
progresivní newyorské Waldenově škole vystudoval dramatické psaní na Newyorské 
univerzitě (NYU; 1985). Živil se tvorbou textů takzvaných industriálních show (prodloužené 
formy reklamních spotů) pro různé klienty (například Weight Watchers, Fujifilm) a také 
připravoval projevy funkcionářům americké Agentury pro životní prostředí. Stal se členem 
mimobroadwayského jevištního souboru Naked Angels a pokoušel se psát divadelní hry. 
Profesionálního nastudování jednoho ze svých textů, dramatu This Is Our Youth (To je naše 
mládí), se dočkal až v roce 1996 (jeho opožděné broadwayské uvedení mu přineslo nominaci 
na Cenu Tony 2015 v kategorii revivalů). Následovaly další hry The Waverley Gallery (Galerie 
Waverly, 1999), inspirovaná životem jeho babičky, Lobby Hero (Domácí hrdina, 2001), 
vyznamenaný po londýnském uvedení nominací na Olivierovu cenu v kategorii nových 
komedií, a The Starry Messenger (Hvězdný posel (2009) s Matthewem Broderickem a 
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Lonerganovou ženou v hlavních rolích. Od konce 90. let se uplatnil také jako hollywoodský 
scenárista zejména spoluprací na úspěšné komedii Přeber si to a na historickém snímku 
Gangy New Yorku (nominace na Oscara a na Cenu BAFTA a WGA). Jako režisér získal velké 
uznání prvotinou Na mě se můžeš spolehnout (mimo jiné Velká cena poroty a Cena Walda 
Salta za scénář na Filmovém festivalu Sundance, Zvláštní cena NBR za filmový počin, Cena ISA 
za nejlepší první film a za scénář, Ceny NYFCC, NSFC, LAFCA, WGA a nominace na Oscara a na 
Zlatý glóbus za scénář). Lonerganův následující snímek Margaret, odehrávající se ve stínu 
teroristických útoků na New York, měl komplikovanou historii; postprodukce se protáhla na 
několik let kvůli sporům režiséra se studiem Fox Searchlight ohledně konečné podoby filmu, 
jenž se nakonec objevil až v roce 2011 v omezené distribuci a pak na některých filmových 
přehlídkách, mimo jiné za účasti svého tvůrce na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Karlových Varech 2012. Jednoznačný úspěch mu přinesl třetí režijní počin Místo u moře, 
který se zařadil k nejdiskutovanějším dílům roku 2016 a získal řadu významných ocenění 
(mimo jiné Oscar, Ceny NYFCC, NSFC, NBR, BAFTA za původní scénář, nominace na Zlatý 
glóbus a na Ceny ISA a WGA za scénář, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na ceny BAFTA 
a DGA za režii). K jeho častým spolupracovníkům patří kostymérka Melissa Tothová a blízcí 
přátelé, herci Mark Ruffalo a Matthew Broderick. Od roku 2000 je ženatý s herečkou J. 
Smith-Cameronovou, s níž vychovává dceru. – Filmografie: (scénář či podíl na něm, není-li 
uvedeno jinak) Přeber si to (1999, Analyze This; r. Harold Ramis; + spol. nám.), The 
Adventures of Rocky and Bullwinkle (2000, Dobrodružství Rockyho a Bullwinkla; r. Des 
McAnuff – V), Gangy New Yorku (2002, Gangs of New York; r. Martin Scorsese), Marie and 
Bruce (2004, Marie & Bruce; r. Tom Cairns; herec – V), (scénář, režie a herec) příběh 
svobodné matky, která se musí potýkat v soukromém životě s návratem nezodpovědného 
bratra a v práci s nesnesitelným šéfem, You Can Count on Me (2000, Na mě se můžeš 
spolehnout – TV) s Laurou Linneyovou, Markem Ruffalem a Matthewem Broderickem, 
drama studentky, která nechtěně způsobí nehodu autobusu s tragickými následky, Margaret 
(2008 – TV) s Annou Paquinovou, drama traumatizovaného muže, jenž se má postarat o 
dospívajícího syna zemřelého bratra, Místo u moře (2016, Manchester by the Sea) s 
oscarovým výkonem Caseyho Afflecka. -mim- 
 
Malick, Terrence k filmu Cesta času 
TERRENCE MALICK (vlastním jménem Terrence Frederick Malick, nar. 30. 11. 1943, Ottawa, 
Illinois) je po otcových rodičích potomkem asyrských křesťanů z Libanonu a severního Íránu. 
Vyrůstal v Texasu a v Oklahomě, kde jeho otec pracoval jako geolog pro naftařskou společnost. 
Po studiích filozofie na Harvardově univerzitě (1961–1965) odjel díky Rhodesovu stipendiu do 
Oxfordu, ale po neshodách se svým pedagogem Gilbertem Rylem nedokončil disertační práci a 
vrátil se do Spojených států bez diplomu. Pracoval jako novinář pro různé časopisy (The New 
Yorker, Newsweek, Time) a krátce učil filozofii na Massachusettském technologickém institutu v 
Cambridge (MIT). Svůj zájem obrátil k filmu a absolvoval kurzy Amerického filmového institutu 
(AFI; 1969). Živil se v Hollywoodu psaním scénářů a mimo jiné se anonymně podílel na režijním 
debutu Jacka Nicholsona Jeď, řekl a na úspěšném kriminálním filmu Drsný Harry. Jako režisér 
okamžitě upoutal pozornost snímkem Zapadákov (Zlatá mušle na Mezinárodním filmovém 
festivalu v San Sebastiánu), natočeným podle skutečné události z konce 50. let. Po delší 
přestávce realizoval další vysoce ceněné dílo Nebeské dny (Cena za režii na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Cannes, Ceny NYFCC, NSFC a nominace na Zlatý glóbus za režii). Znovu tu 
osvědčil mimořádný smysl pro výtvarnou krásu obrazu (Oscar za kameru pro Nestora 
Almendrose), ale vědomé potlačování příběhu ve prospěch zachycení atmosféry a vykreslení 
lidských pocitů, jež mu přinášelo obdiv kritiků, odrazovalo širší diváckou obec. Roztrpčen 
komerčním neúspěchem filmu se stáhl do ústraní. Žil převážně v Paříži a často cestoval po 
světě. K práci za kamerou se vrátil až na sklonku 90. let adaptací válečného románu Jamese 
Jonese Tenká červená linie (Zlatý medvěd na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně, Cena 
NYFCC za režii, nominace na Oscara na scénář a za režii). Kontroverzního přijetí se dočkal 
filmový esej na téma boží a lidské existence Strom života (Zlatá palma na Mezinárodním 
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filmovém festivalu v Cannes, Cena LAFCA, NSFC a nominace na Oscara za režii). Malickovy 
následné tituly, jež vznikaly na jeho poměry v rychlém časovém sledu, už vesměs tolik 
pozornosti nevzbudily. Přesto je díky svým prvním pěti celovečerním snímkům právem 
považován za jednoho z nejvýznamnějších světových tvůrců jako představitel takzvaného 
duchovního filmu. Jeho vizuálně propracovaná tvorba, v níž často důležitou roli hraje vnitřní 
vyprávění, využívá různé stylové prvky a svými filozofickými přesahy klade značné nároky na 
diváckou pozornost. Záměrně nechává mnoho věcí nedořečených, a i když pracuje s předními 
hereckými hvězdami, používá je spíš jako „modely“ po vzoru Roberta Bressona. K jeho klíčovým 
spolupracovníkům patří mimo jiné kameraman Emmanuel Lubezki, výtvarník Jack Fisk a 
kostymérka Jacqueline Westová. S dlouholetým přítelem Edwardem R. Pressmanem vlastní 
výrobní společnost Sunflower Productions, v jejímž rámci vznikají i hrané filmy a dokumenty 
jiných tvůrců. Malick proslul nechutí jakkoli spolupracovat s médii. Úzkostlivě chrání své 
soukromí, neposkytuje rozhovory a až na pár výjimek se nezúčastňuje veřejných akcí. Dostal 
Cenu Franklina J. Schaffnera (1999), již udílí Americký filmový institut svým absolventům. Je 
dvakrát rozvedený, s filmovou asistentkou Jill Jakesovou (1970–1976) a s Francouzkou Michèle 
Moretteovou (1985–1998). Na sklonku 70. let byla jeho životní partnerkou scenáristka a 
režisérka Michie Gleasonová a v roce 1998 se oženil se spolužačkou ze střední školy 
Alexandrou Wallaceovou, s níž žije na předměstí texaského Austinu. – Filmografie: (podíl na 
scénáři, není-li uvedeno jinak) moderní western Pocket Money (1972, Kapesné; r. Stuart 
Rosenberg; + herec – TV), alegorický snímek o zážitcích řidiče kamionu Deadhead Miles (1972, 
Prázdný náklad; r. Vernon Zimmerman), akční komedie The Gravy Train (1974, Snadný výdělek; 
r. Jack Starrett), (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) kr. školní snímek o dvou kovbojích, kteří 
chtějí vyloupit banku, Lanton Mills (1969; + hudba, herec), v němž hrál s Harrym Deanem 
Stantonem, drama dvou mladistvých uprchlíků před zákonem, vraždících nevinné lidi, Badlands 
(1973, Zapadákov; + prod., herec – TV) s Martinem Sheenem a Sissy Spacekovou, drama 
osudové lásky, zasazené mezi námezdní zemědělské dělníky na počátku století, Nebeské dny 
(1978, Days of Heaven; + herec) s Richardem Gerem, Brooke Adamsovou a Samem Shepardem, 
válečná freska z bojů o Guadalcanal Tenká červená linie (1998, The Thin Red Line) s Seanem 
Pennem, Adrienem Brodym a Jimem Caviezelem, historický milostný příběh, zpracovaný podle 
legendy o indiánské princezně Pocahontas, Nový svět (2005, The New World) s Colinem 
Farrellem v úloze kapitána Johna Smitha, filozofická úvaha o smyslu existence, promítající se do 
osudů americké středostavovské rodiny, Strom života (2010, The Tree of Life) s Bradem Pittem, 
Jessicou Chastainovou a Seanem Pennem, autobiografický příběh spisovatele, který se ožení s 
cizinkou, ale najde lásku ve vztahu k sousedce, To the Wonder (2012, K zázraku – V) s Benem 
Affleckem, Olgou Kurylenkovou a Rachel McAdamsovou, existenciální drama 
hollywoodského scenáristy a jeho milostných avantýr Knight of Cups (2014, Princ na bílém 
koni) s Christianem Balem, Cate Blanchettovou a Natalie Portmanovou, příběh proměnlivých 
milostných vztahů mezi dvěma páry, odehrávající se na pozadí austinské hudební scény, 
Song to Song (2015, Píseň k písni) s Ryanem Goslingem, Rooney Maraovou, Michaelem 
Fassbenderem a Natalie Portmanovou, poetický dok. s filozofickým přesahem Cesta času 
(2016, Voyage of Time: Life’s Journey), životní příběh Rakušana Franze Jägerstättera, který za 
druhé světové války odmítl bojovat v německé armádě, Radegund (2017) s Augustem 
Diehlem; (podíl na produkci či výkonné produkci) dok. o etiopském běžci Hailem Gebrselassiem 
Endurance (1998, Vytrvalost; r. Leslie Woodhead), drama vietnamského chlapce, který hledá 
svého amerického otce, The Beautiful Country (2004, Země zaslíbená; r. Hans Petter Moland), 
rodinné drama Undertow (2004, Protiproud; r. David Gordon Green), historický snímek o 
idealistickém britském politikovi Williamu Wilberforceovi Amazing Grace (2006, Nezlomná 
vůle; r. Michael Apted – V), ekologický dok. The Unforeseen (2007, Nepředvídané; r. Laura 
Dunnová), přepis novely George Sandové František Nalezenec pod titulem Red Wing (2013, 
Červené křídlo; r. Will Wallace), dramatický obraz dětství Abrahama Lincolna The Better 
Angels (2013, Lepší andělé; r. A. J. Edwards), dok. o ukrajinském knězi, který pomáhá 
dětským narkomanům, Crocodile Gennadiy/Almost Holy (2015, Téměř svatý; r. Steve 
Hoover), dok. o americkém spisovateli, básníkovi a ekologickém aktivistovi Look & See: A 
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Portrait of Wendell Berry (2016, Podívat se a vidět: Portrét Wendella Berryho; r. Laura 
Dunnová), drama z přímořského městečka, zasaženého před lety přírodní katastrofou, The 
Vessel (2016, Loď; r. Julio Quintana – TV). -mim- 
 
Mangold, James k filmu Logan: Wolverine 
JAMES MANGOLD (vlastním jménem James Allen Mangold, nar. 16. 12. 1963, New York) 
pochází z malířské rodiny a vyrůstal v Hudson Valley ve státě New York. Už jako dítě natáčel 
filmy 8mm kamerou. V roce 1985 absolvoval Kalifornský umělecký institut (CalArts). Jeden z 
jeho studentských filmů Barn (Stodola) vzbudil zájem Disneyho studia, jež mu nabídlo 
jednoroční smlouvu. Podílel se na scénáři animované parafráze Dickensova Olivera Twista a 
měl podle vlastního scénáře režírovat jednu epizodu z dlouholeté antologie Disneyland. Po 
třech dnech natáčení byl však odvolán a později propuštěn. Zvažoval spisovatelskou dráhu, 
ale raději se vrátil do New Yorku a dokončil své filmové vzdělání na Kolumbijské univerzitě 
pod vedením Miloše Formana. V celovečerní hrané tvorbě se prosadil pozoruhodným 
nezávislým snímkem Tlouštík (Zvláštní cena poroty na Filmovém festivalu Sundance, Velká 
cena Asturias a Cena za scénář na Mezinárodním filmovém festivalu v Gijónu). Zaujal ještě 
dramatem korupce mezi muži zákona Země policajtů, ale jeho další díla, natočená už v rámci 
hollywoodské studiové výroby, nepřekračují přes zjevnou profesionální zručnost meze běžné 
komerce. Režíroval pilotní díly televizních seriálů Men in Trees (2006–2008, Muži na 
stromech; + spol. prod. – TV), NYC 22 (2012, Okrsek 22 – TV) a Vegas (2012–2013; + spol. 
prod. – TV). Byl také výkonným producentem seriálu Zoo (2015–2016; uveden v televizi). Od 
srpna 1998 je jeho manželkou a také častou spolupracovnicí producentka Cathy Konradová. 
– Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) příběh zamilovaného kuchaře, jenž se snaží 
vymanit z vlivu dominantní matky, Heavy (1995, Tlouštík; + sc. – TV) s Pruittem Taylorem 
Vincem, Shelley Wintersovou a Liv Tylerovou, drama maloměstského šerifa Země policajtů 
(1997, Cop Land; + sc.) se Sylvesterem Stallonem, psychologické drama z léčebny pro 
duševně choré Narušení (1999, Girl, Interrupted; + spol. sc.) s Winonou Ryderovou a 
Angelinou Jolieovou, romantická komedie Kate & Leopold (2001, Kate & Leopold; + spol. sc.) 
s Meg Ryanovou a Hughem Jackmanem, komplikovaný hitchcockovský thriller Identita (2003, 
Identity) s Johnem Cusackem, Rayem Liottou a Amandou Peetovou, životní příběh 
countryového zpěváka Johnnyho Cashe, nazvaný podle jedné z jeho písní, Walk the Line 
(2005, Walk the Line; + spol. sc.) s Joaquinem Phoenixem a Reese Witherspoonovou, remake 
klasického psychologického westernu 3:10 Vlak do Yumy (2007, 3:10 to Yuma) s Christianem 
Balem a Russellem Crowem, dobrodružná akční komedie Zatím spolu, zatím živi (2010, 
Knight and Day) s Tomem Cruisem a Cameron Diazovou, akční film Wolverine (2013, The 
Wolverine) s Hughem Jackmanem, postapokalyptická road movie, uzavírající osudy známého 
mutanta, Logan: Wolverine (2017, Logan; + nám., spol. sc., spol. prod.), opět s Hughem 
Jackmanem; (podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) anim. f. Oliver & Company (1988, Oliver 
a přátelé; r. George Scribner), Lift (2001, Zlodějka; r. DeMane Davisová, Khari Streeter; spol. 
prod.), Prostě sexy (2002, The Sweetest Thing; r. Roger Kumble; herec). -mim- 
 
Matuszyński, Jan P. k filmu Poslední rodina 
JAN P. MATUSZYŃSKI (nar. 23. 4. 1984) absolvoval dokumentaristický kurz na Mistrovské 
škole filmové režie Andrzeje Wajdy ve Varšavě (2010) a studia režie na katedře rozhlasu a 
televize Slezské univerzity v Katovicích (2012). Upozornil na sebe již školními filmy, 
oceněnými na různých festivalech. Po několika dokumentech, z nichž titul Deep Love obdržel 
Cenu za dokument na Mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě 2014, získal respekt svým 
celovečerním hraným debutem Poslední rodina, oceněným mimo jiné Grand Prix na 
Mezinárodním filmovém festivalu Molodist v Kyjevě 2016, Cenou za debut na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Chotěbuzi 2016, Zvláštní cenou poroty na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Sofii 2017, Velkou cenou Zlatými lvy a Cenou diváků na Festivalu polských hraných 
filmů v Gdyni 2016 nebo výroční cenou Orel za objev roku (a nominace na nejlepší film a 
nejlepší režii). Podílel se též na kombinovaném (hraném a animovaném) televizním seriálu 
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Detektyw Łodyga (2012–2014). Pravidelně spolupracuje s kameramanem Kacperem 
Fertaczem, se skladatelem Atanasem Valkovem nebo se střihačem Przemysławem 
Chruścielewským. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. dokumenty Amisze znad 
Wisły (2010, Amišové od Visly) a Niebo (2011, Nebe; + sc.), kr. hraný f. Offline (2012), 
celovečerní dok. o těžce zraněném potápěči Deep Love (2013; + sc.), podíl na dok. o vzniku 
filmu s komentářem Andrzeje Wajdy, Kolaudacja (2014, Schválení; spol. r., spol. střih, spol. 
zvuk), celovečerní životopisný snímek o rodinném osudu výtvarníka Zdzisława Beksińského 
Poslední rodina (2016, Ostatnia rodzina). -tbk- 
 
McGrath, Tom k filmu Mimi šéf 
TOM McGRATH (vlastním jménem Thomas McGrath, nar. 2. 8. 1964, Lynnwood, stát 
Washington) nedokončil studia průmyslového designu na Washingtonské univerzitě v Seattlu 
a absolvoval program animace postav na Kalifornském uměleckém institutu ve Valencii 
(CalArts). Začal pracovat v televizi, kde se podílel na animační přípravě, byl výtvarníkem 
pozadí a později i režisérem animovaného seriálu The Ren & Stimpy Show (1993–1995, Ren a 
Stimpy – TV). Spolupracoval i na dalších seriálech a také na několika filmech jako animátor 
(Senzační svět, Space Jam) a tvůrce storyboardů (Grinch, Jako kočky a psi). Prosadil se jako 
jeden z autorů a spolurežisér úspěšného snímku Madagaskar, s jehož postavami vznikly dvě 
přímá a jedno odvozené pokračování, čtyři videohry, tři krátké speciály a televizní seriály The 
Penguins of Madagascar (2008–2015, Tučňáci z Madagaskaru; spol. nám., hlas – TV) a bez 
jeho účasti All Hail King Julien (2014–2016, Ať žije král Julien). V „madagaskarské“ sérii a 
jejích odvozeninách namluvil postavu tučňáka Skippera a jako hlasový umělec se uplatnil i v 
jiných animovaných snímcích studia DreamWorks. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) dobrodružná rodinná komedie o čtveřici zvířat, jež se ze zoologické zahrady dostanou 
do volné přírody, Madagaskar (2005, Madagascar; spol. r. Eric Darnell; + spol. sc., hlas) a její 
pokračování Madagaskar 2 (2008, Madagascar: Escape 2 Africa; spol. r. Eric Darnell; + spol. 
sc., hlas), komedie o zneuznaném zloduchovi Megamysl (2010, Megamind; + hlas), třetí film z 
populární série Madagaskar 3 (2012, Madagascar 3: Europe’s Most Wanted; spol. režie Eric 
Darnell, Conrad Vernon; + hlas), veselohra podle knížky Marly Frazeeové Mimi šéf (2017, The 
Baby Boss; + hlas), (hlas, není-li uvedeno jinak) Spláchnutej (2006, Flushed Away; r. David 
Bowers, Sam Fell), Shrek Třetí (2007, Shrek the Third; r. Chris Miller), Monstra vs. Vetřelci 
(2009, Monsters vs Aliens; r. Rob Letterman, Conrad Vernon), Kocour v botách (2011, Puss in 
Boots; r. Chris Miller), Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana (2014, Mr. Peabody & 
Sherman; r. Rob Minkoff), Tučňáci z Madagaskaru (2014, Penguins of Madagascar; r. Eric 
Darnell, Simon J. Smith; + spol. prod.). -mim- 
 
Meghieová, Stella k filmu Všechno, úplně všechno 
STELLA MEGHIEOVÁ (nar. 1. 10. 1981, Toronto) pochází z početné jamajské rodiny, která se v 
70. letech přistěhovala do Ameriky. Působila jako manažerka PR v módním průmyslu v New 
Yorku, než se rozhodla změnit kariéru. Vystudovala scenáristiku na Westminsterské 
univerzitě v Londýně (2011), absolvovala režisérský workshop na Kolumbijské univerzitě v 
New Yorku a stala se stipendistkou Tribeca Film Institutu (2014). Upozornila na sebe 
nezávislým komediálním debutem o talentované spisovatelce, která má potíže se svou 
jamajsko-americkou rodinou, žijící v Brooklynu, Jean of the Joneses (2016, Jean z 
Jonesových; + sc., spol. prod.), nominovaným na Cenu ISA za nejlepší první scénář a na 
Kanadskou výroční filmovou cenu za nejlepší původní scénář. Po něm následoval 
melodramatický milostný příběh podle stejnojmenného bestselleru Nicoly Yoonové o první 
lásce dívky, uzavřené kvůli závažné chorobě ve sterilním prostředí luxusní losangeleské vily, 
Všechno, úplně všechno (2017, Everything, Everything), natočený již v Hollywoodu. -tbk- 
 
Mungiu, Cristian k filmu Zkouška dospělosti 
CRISTIAN MUNGIU (nar. 27. 4. 1968, Jasy, Moldavská župa, Rumunsko) pochází z lékařské 
rodiny. Studoval anglickou literaturu na univerzitě v rodném městě a několik let tam 
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pracoval jako novinář a učitel. Poté vystudoval filmovou režii na Národní divadelní a filmové 
škole I. L. Caragialeho v Bukurešti UNATC (1998). Natočil několik krátkých filmů, než v roce 
2002 debutoval v celovečerní hrané tvorbě hořkou komedií Západ, ktera byla uvedena na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v sekci Čtrnáctideník režisérů a která mimo jiné 
získala Cenu diváků na Mezinárodním filmovém festivalu v Soluni 2002. Celosvětový ohlas 
sklidilo jeho psychologické drama 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, oceněné mimo jiné Zlatou 
palmou a Cenou FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 2007, Oscarem a 
Cenou LAFCA za nejlepší cizojazyčný film, Evropskou filmovou cenou za nejlepší film a režii 
nebo Cenou Goya za nejlepší evropský film. Stal se výrazným představitelem rumunské nové 
vlny nejen jako režisér, ale i jako scenárista a producent. Ve svých filmech se zaměřuje 
zejména na morální traumata, spjatá s dobou komunistického i postkomunistického režimu, 
a s realistickou citlivostí zachycuje rodinné i obecně mezilidské vztahy. V roce 2003 založil s 
Hannem Höferem a se svým častým spolupracovníkem, kameramanem Olegem Mutuem, 
produkční společnost Mobra Films. Z dalších ocenění připomínáme Cenu za scénář na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 2012 a Cenu diváků na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Soluni 2012 za film Na druhé straně kopců, Cenu za režii ex aequo na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 2016 a Stříbrného Huga za scénář na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu 2016 za Zkoušku dospělosti. Byl též vyznamenán 
francouzským Řádem umění a literatury (2013). Většina jeho filmů byla uvedena na českých 
festivalech a přehlídkách (Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Letní filmová škola 
Uherské Hradiště, Febiofest, Dny evropského filmu). Upozorňujeme na původní rozhovor Ivy 
Přivřelové v Salonu č. 88 (příloha deníku Právo z 13. 4. 2017) pod názvem Chyba není v 
zrcadle / režisér Cristian Mungiu o Rumunsku. Jeho sestrou je politoložka Alina Mungiu-
Pippidiová (nar. 1964). – Filmografie: (režie, scénář, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Zapping 
(2000, Přepínání), Nici o intamplare (2000, Žádná šance), Corul pompierilor (2000, Hasičský 
sbor), povídková hořká komedie o osudech několika lidí z dob divokého kapitalismu Occident 
(2002, Západ), povídka Turkey Girl (Dívka s krocanem) z kolektivního snímku filmařů ze 
střední a východní Evropy Lost and Found (2005, Ztráty a nálezy – Šest pohledů jedné 
generace), psychologické komorní drama jednoho dne o dvou kamarádkách, z nichž jedna v 
dobách socialistického Rumunska podstupuje riskantní nelegální potrat, 4 měsíce, 3 týdny a 
2 dny (2007, 4 luni, 3 saptamani si 2 zile; + spol. prod.), účast na dalším povídkovém snímku 
Amintiri din epoca de aur (2009, Pohádky Zlatého věku; spol. r., sc., spol. prod.), čerpající z 
městských legend v období Ceausescova režimu, drama o přátelství dvou žen, odehrávající 
se v klášterní osadě ovládané knězem, Dupa dealuri (2012, Na druhé straně kopců; + prod.), 
psychologický příběh o lékaři, který se zpronevěří svému morálnímu přesvědčení, aby 
pomohl dceři při maturitě, Zkouška dospělosti (2016, Bacalaureat; + prod.), (scénář, není-li 
uvedeno jinak) kr. f. Bucuresti-Berlin (2005; r. Anca Miruna Lazarescuová; spol. sc.), střm. f. 
Canton (2005; r. Constantin Popescu; sc.), Periferic (2010; r. Bogdan George Apetri; nám.), 
kr. f. Stopover (2010; r. Ioana Uricaruová), (podíl na produkci) 6. 9 pe scara Richter (2016, 6,9 
na Richterově stupnici; r. Nae Caranfil). -tbk- 
 
Negret, Antonio k filmu Extrémní rychlost 
ANTONIO NEGRET (vlastním jménem José Antonio Negret, nar. 13. 2. 1982, Bogota, 
Kolumbie) vystudoval Filmovou a televizní fakultu Jihokalifornské univerzity (USC) a začínal 
jako tvůrce oceňovaných krátkých filmů. Jeho celovečerní debut Cesta do temnoty byl 
uveden na newyorském festivalu Tribeca. Prosadil se jako režisér několika epizod televizních 
seriálů, například The 100 (Stovka), Forever (uveden v televizi), Arrow (uveden v televizi), 
The Flash, Lethal Weapon (Smrtící zbraň), Legends of Tomorrow (Legendy zítřka), MacGyver 
a Scorpion (Tým Škorpion – TV). Natáčí zejména nezávislé žánrové snímky. – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) realistický thriller o únosech lidí v Kolumbii Hacia la oscuridad 
(2007, Cesta do temnoty; + sc., spol. prod. – TV) s Americou Ferreraovou, horor o 
telepatických bratrech dvojčatech Seconds Apart (2010, Pár vteřin od sebe), akční kriminální 
thriller Transit (2011, Tranzit – V) s hercem Jimem Caviezelem, akční thriller o dvou bratrech, 
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kteří se živí jako zloději luxusních aut, Extrémní rychlost (2017, Overdrive), (herec) Ratas, 
ratones, rateros (1999, Krysy, myši, zloději; r. Sebastián Cordero), Sueños en la mitad del 
mundo (2001, Sny uprostřed světa; r. Carlos Naranjo Estrella), The Beat (2003, Rytmus; r. 
Brandon Sonnier). -mim- 
 
Nolan, Christopher k filmu Dunkerk 
CHRISTOPHER NOLAN (vlastním jménem 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 (mimo jiné Cena ISA za 
scénář a za režii, Cena kritiků a Zvláštní cena poroty ex aequo na Filmovém festivalu 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 (výroční ceny Saturn za nejlepší sci-fi 
film a za scénář). Za své dílo byl vyznamenán na Mezinárodním filmovém festivalu 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. filmy 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 sci-fi thriller Počátek (2010, Inception; + sc., spol. prod.) 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, realistické válečné drama 
Dunkerk (2017, Dunkirk; + sc., spol. prod.), (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 vs. Superman: Úsvit spravedlnosti (2016, 
Batman v Superman: Dawn of Justice; r. Zack Snyder). -mim- 
 
Oldroyd, William k filmu lady Macbeth 
WILLIAM OLDROYD (nar. 1979) vyrůstal v Guildfordu v anglickém hrabství Surrey. Po 
maturitě strávil jako stipendista jeden rok na umělecké škole v nedalekém Farnhamu, kde se 
naučil pracovat s videem. Vystudoval teologii na Durnhamské univerzitě (2002), ale začal se 
zajímat o divadlo. Absolvoval magisterský program divadelní režie a dramaturgie na 
londýnské Královské akademii dramatického umění (RADA). Začínal na jevišti jako asistent a 
rychle se vypracoval na režiséra. Na domovské scéně londýnského Young Vicu inscenoval 
většinou moderní klasiku, například Ibsenovy Přízraky, ale působil i na dalších jevištích v 
Británii a v zahraničí, kde režíroval činohru (Scény z popraviště, Dva vznešení příbuzní, 
Bezvýznamná žena, Komedie marnivosti, Kean, Čekání na Godota) a také opery (Don 
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Pasquale, Služka paní, Theseus, Do pekla a zpátky). Praktické filmové zkušenosti získal jako 
režisér krátkých snímků, z nichž je nejznámější Svatebčan, uvedený v soutěži na Filmovém 
festivalu Sundance. V celovečerní tvorbě debutoval vyzrálou adaptací novely Nikolaje 
Leskova Lady Macbeth (mimo jiné Cena FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu v San 
Sebastiánu a na Filmovém festivalu v Soluni), jejíž děj přenesl z carského Ruska na anglický 
venkov. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Christ’s Dog (2011, Kristův pes; + 
spol. prod.), Best (2012, Svatebčan) a In Mid Wickedness (2013, Uprostřed špatnosti), drama 
mladé ženy, snažící se za každou cenu uniknout z vynuceného manželství, Lady Macbeth 
(2016, Lady Macbeth) s Florence Pughovou. -mim- 
 
Östlund, Ruben k filmu Čtverec 
RUBEN ÖSTLUND (nar. 13. 4. 1974, Styrsö, Göteborg), studoval film na Vysoké škole pro 
fotografii a film (HFF) a upozornil na sebe inovativními dokumenty o lyžování Free Radicals 
1–3 (1995–1998), je nadšeným vyznavačem tohoto sportu. Byl hostem Febiofestu 2012, kde 
byl v rámci sekce Proti proudu představen jeho profil; jeho díla se uváděla též na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a na Festivalu krátkých filmů Praha. 
Snímek Incident v bance získal mimo jiné Zlatého medvěda za krátký film na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Berlíně 2010 a Stříbrného draka za hraný film na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Krakově, celovečerní debut Mongoloid s kytarou obdržel Cenu FIPRESCI 
na Mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě a drama Hra Cenu za režii na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Tokiu a na Mezinárodním filmovém festivalu v Gijonu a švédskou 
výroční cenu Guldbagge za režii, titul Vyšší moc získal Cenu poroty v sekci Určitý pohled na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, nominace na Evropskou filmovou cenu za 
nejlepší film a režii nebo nominaci na Cenu ISA za nejlepší zahraniční film a hořká komedie 
Čtverec Zlatou palmu na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 2017. Je 
spoluzakladatelem produkční společnosti Plattform Produktion, v níž se příležitostně podílí 
na produkci zejména dokumentů. – Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) kr. 
dokumenty Låt dom andra sköta kärleken (2000, Ať se láskou zabývají druzí; + kam.) a Familj 
igen (2002, Zase rodina; + kam.), kr. f. Kalle och bollhavet (2002, Kluk a moře míčků; r. 
Andrea Fribergová; spol. střih), celovečerní hraný debut, experimentálně pojatý snímek 
vytvořený ze zdánlivě nesourodých fragmentů, Gitarrmongot (2004, Mongoloid s kytarou), 
kr. snímek o tom, jak se autor před přáteli připravuje skočit z vysokého mostu, Scen nr: 6882 
ur mitt liv (2005, Scéna z mého života č. 6882; spol. sc, režie, kam., střih), střm. f. Weekend 
(2006; r. Henrik Andersson; střih, spol. prod.), drama s prvky černého humoru, zachycující 
chování lidí v různých situacích, De ofrivilliga (2008, V moci davu; spol. sc., režie), kr. akční 
komedie v jediném záběru Händelse vid bank (2010, Incident v bance; + střih), psychologické 
drama o sídlištním dětském gangu, šikanujícím okolí, Play (2011, Hra; spol. sc., režie), 
psychologické rodinné drama, odehrávající se během lyžařské dovolené ve francouzských 
Alpách, Vyšší moc (2014, Force Majeure/Turist; + spol. střih), satirická hořká komedie z 
prostředí moderního výtvarného umění a blahobytných městských liberálů Čtverec (2017, 
The Square; + spol. střih). -tbk- 
 
Ozon, François k filmu Dvojitý milenec 
FRANÇOIS OZON (nar. 15. 11. 1967, Paříž) vyrůstal v liberálním prostředí učitelské rodiny. Již 
jako osmileté dítě pózoval pro módní katalogy a časopisy a chtěl se stát hercem. Vystudoval 
filmovou vědu na Université de Paris 1 a poté absolvoval režii na pařížské škole La Fémis 
(1990–1993). Už jeho rané krátké filmy vynikaly filmařskou inteligencí a provokativními 
náměty (zpochybňování jednoznačnosti sexuální identity a konfrontace s rodičovskou 
autoritou). Porušování tabu uplatnil i v celovečerních filmech, akcentujících ožehavá témata 
(neformální pohled na sexualitu, anatomie intimních rodinných a jiných mezilidských 
vztahů). Příznačnými pro Ozonův režijní rukopis jsou ironický humor, motiv tajemství, 
fascinace rafinovaným ženským světem a pronikavý i citlivý psychologický pohled do nitra 
hlavních (většinou ženských) postav. Spolupracuje s uznávanými herečkami různých generací 
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(Catherine Deneuveová, Fanny Ardantová, Isabelle Huppertová, Emmanuelle Béartová, 
Charlotte Ramplingová, Ludivine Sagnierová, Valeria Bruni Tedeschiová, Marine Vacthová). 
Ve své kontroverzní tvorbě rád překračuje hranice žánrů a směšuje různé styly podobně jako 
jeho vzor Rainer Werner Fassbinder. Patřil k čelným představitelům francouzské 
kinematografie a bývá řazen do skupiny tvůrců, spojených s takzvanou cinéma du corps 
(kinematografie těla). Jeho snímky byly uváděny na prestižních festivalech a nominovány na 
významné výroční ceny. Z ocenění připomínáme Cenu za scénář na Katalánském 
mezinárodním filmovém festivalu v Sitges 1999 (Zločinní milenci), Cenu Teddy na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně 2000 (Kapky deště na rozpálených kamenech), 
Lumièreovu cenu za režii (8 žen), Stříbrný klas na Mezinárodním filmovém festivalu ve 
Valladolidu 2005 (Čas, který zbývá), Zvláštní cenu poroty na Mezinárodním filmovém 
festivalu v San Sebastiánu (Útěk), Zlatou mušli a Cenu poroty za scénář na Mezinárodním 
filmovém festivalu v San Sebastiánu 2012, Cenu FIPRESCI na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Torontu 2012 a Evropskou filmovou cenu za scénář (U nich doma). Analytický 
přehled jeho umělecké kariéry přinesl Thibault Schilt v monografii François Ozon (University 
of Illinois Press, Urbana 2011). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak)(krátké filmy, není-
li uvedeno jinak) komediální horor Photo de famille (1988, Rodinné foto; + sc., kam., střih, 
prod.), Les doigts dans le ventre (1988, Drobky v břiše; + sc., střih, prod.), Mes parents un 
jour d’été (1990, Letní den mých rodičů; + sc.), video Une goutte de sang (1991, Kapka krve), 
videodok. Peau contre peau /les risques inutiles/ (1991, Kůže proti kůži, zbytečná rizika), 
videodok. Le trou madame (1991), Deux plus un (1991, Dva a jeden), video Thomas 
reconstitue (1992, Předělaný Thomas; + sc.), Victor (1993; + spol. sc.), Une rose entre nous 
(1994, Růže mezi námi; + spol. sc., herec), erotický snímek o čtyřech teenagerech Action 
vérité (1994, Hra na pravdu; + sc., střih), drama o mladém homosexuálním fotografovi a jeho 
konfrontacích s vlastní rodinou, La petite mort (1995, Malá smrt; + spol. sc.), střm. videodok. 
Jospin s’éclaire (1995, Jospin se odhaluje; + spol. kam., spol. zvuk, spol. střih), komedie o 
dvou zamilovaných mužích na prázdninách Une robe d’été (1996, Letní šaty; + sc.), thriller o 
bizarním prázdninovém vztahu dvou mladých žen Regarde la mer (1997, Spatřit moře; + sc.), 
hořká komedie o vztazích mezi muži a ženami Scènes de lit (1997, Ložnicové scény; + sc., 
střih), snímek o dni po silvestru na přelomu tisíciletí X2000 (1998; + sc., spol. střih), adaptace 
divadelní hry Henryho de Montherlanta Un lever de rideau (2006, Zvednutí opony; + sc.), 
fassbinderovská parafráze Quand la peur dévore l’âme (2007, Když strach jí duši; + spol. 
střih), (dlouhé filmy) černá komedie o rozvratu, vyvolaném ve středostavovské rodině bílou 
krysou, Sitcom (1997; + sc.), morytát o šestnáctileté dívce, která vyprovokovala řečmi o svém 
znásilnění vraždu arabského spolužáka, Les amants criminels (1998, Zločinní milenci; + sc.), 
fassbinderovská tragikomedie o milostném čtyřúhelníku Kapky deště na rozpálených 
kamenech (1999, Gouttes d’eau sur pierres brûlantes; + sc.), psychologické drama o 
padesátileté ovdovělé profesorce, která nemůže zapomenout na milovaného manžela, Pod 
pískem (2000, Sous le sable; + sc.), muzikálová tragikomedie s detektivní zápletkou podle 
konverzačky Roberta Thomase 8 žen (2001, 8 femmes; + sc.) s plejádou francouzských hvězd, 
příběh stárnoucí anglické autorky detektivních románů, jíž setkání s dcerou vydavatele v jeho 
francouzském letním domě pomůže překonat tvůrčí krizi, Bazén (2002, Swimming Pool; + 
spol. sc.), pozpátku vyprávěná kronika jednoho manželského páru 5x2 (2004, 5x2; + spol. 
sc.), nesentimentální reflexe blížícího se konce života, s nímž se smiřuje módní fotograf, 
umírající na rakovinu, Čas, který zbývá (2005, Le temps qui reste; + sc.), výpravný kostýmní 
portrét ctižádostivé spisovatelky sladkobolných příběhů podle historického románu Elizabeth 
Taylorové Angel (2006, Angel; + spol. sc.), volná adaptace povídky Rose Tremainové o 
neobyčejném chlapci obyčejných rodičů Ricky (2009, Ricky), drama těhotné dívky, jež se 
střetne s rodinou svého zemřelého milence, Útěk (2009, Le refuge; + spol. sc.), komedie 
podle hry Pierra Barilleta o proměně spořádané maloměstské hospodyňky v energickou 
podnikatelku Profesionální manželka (2010, Potiche; + spol. sc.), mysteriózní hořká komedie 
Dans la maison (2012, U nich doma; + sc.), příběh středoškolačky, která si po první sexuální 
zkušenosti začne vydělávat jako žádaná call girl, Jen 17 (2013, Jeune & jolie; + sc.), erotické 
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drama o ženě, jíž změní život příchod do rodiny zemřelé přítelkyně, Une nouvelle amie 
(2014, Nová přítelkyně; + sc., herec), historické komorní romantické drama Frantz (2016; + 
sc.), psychologický erotický thriller na téma identity dvojčat, jehož hrdinkou je krásná a 
traumatizovaná mladá žena, Dvojitý milenec (2017, L’amant double; + sc.), (podíl na 
produkci) kr. f. Deux femmes au cinéma (2015, Dvě ženy v kině; r. Mathieu Hippeau). -fik- 
 
Peele, Jordan k filmu Uteč 
JORDAN PEELE (vlastním jménem Jordan Haworth Peele, nar. 21. 2. 1979, New York) pochází 
ze smíšeného manželství (otec černoch, matka běloška). Nedokončil studia na Sarah 
Lawrence College v newyorském Yonkers, aby se mohl věnovat herectví v improvizačním 
divadelním souboru Boom Chicago, založeném americkými herci v nizozemském 
Amsterdamu a nazvaném podle jejich rodného města. Působil rovněž ve známém 
chicagském souboru Second City a od začátku tisíciletí se uplatnil i v televizi, kde zúročil 
především své imitátorské schopnosti v oblíbené estrádní show MADtv (2003–2008; + spol. 
sc.), v níž napodoboval řadu osobností, mimo jiné prezidenta Obamu. Jako host se objevil v 
dalších sitcomech, například Chocolate News (Čokoládové zprávy), Reno 911! (uveden v 
televizi), Love Bites (Láska bolí – TV), The Mindy Project (Projekt Mindy), Workaholics 
(Workaholici), Modern Family (Taková moderní rodinka – TV), Drunk History (Opilá historie), 
Childrens Hospital (Dětská nemocnice), Wet Hot American Summer: First Day of Camp (Léto 
k nepřežití: První den na táboře), Life in Pieces (Rodinka na kousky – TV) a jeho hlas zněl v 
různých animovaných seriálech. V první řadě dramatického seriálu Fargo (2014; uveden v 
televizi) ztělesnil agenta FBI Budge. S afroamerickým kolegou a přítelem Keegan-Michaelem 
Keyem vytvořili úspěšný komediální seriál Key and Peele (2012–2015; + spol. sc., spol. prod.), 
za nějž obdrželi Emmy v kategorii estrádních pořadů a řadu dalších ocenění, a byli výkonnými 
producenty další komediální show Ithamar Has Nothing to Say (2015, Ithamar nemá co říct; + 
herec). Peele je také spolutvůrcem sitcomu o propuštěném trestanci The Last O. G. (2017, 
Poslední mazák; + spol. sc., spol. prod.). Jako režisér debutoval pozoruhodným autorským 
hororem z odlehlé usedlosti Uteč. V dubnu 2016 se oženil s herečkou Chelsea Perettiovou 
(nar. 1978). – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Twisted Fortune (2007, Obrat 
štěstěny; r. Victor Varnado), Fotři jsou lotři (2010, Little Fockers; r. Paul Weitz), Wanderlust 
(2012, Tohle je ráj; r. David Wain – V), anim. f. Čapí dobrodružství (2016, Storks; r. Nicholas 
Stoller, Doug Sweetland; hlas), anim. f. Captain Underpants: The First Epic Movie (2017, 
Kapitán Spoďáry: První epický film; r. David Soren; hlas), Abruptio (2018; r. Evan Marlowe), 
(podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) veselohra Keanu (2016, Keanu – Kočičí gangsterka; 
r. Peter Atencio; + spol. sc., herec – V), v níž s Keegan-Michaelem Keyem ztělesnili bratrance, 
kteří se vydávají za nájemné zabijáky, aby zachránili titulní koťátko, příběh afroamerického 
fotografa, který během návštěvy u rodičů své bílé dívky musí bojovat o vlastní život, Uteč 
(2017, Get Out; + sc., režie). -mim- 
 
Petranović, Silvije k filmu Tovaryšstvo Ježíšovo 
SILVIJE PETRANOVIĆ (nar. 1. 7. 1959, Nova Gradiška, Chorvatsko) je synem chorvatského 
surrealistického malíře Tomislava Petranoviće-Rvata (1934–2021). Vystudoval filmovou a 
televizní režii na Akademii dramatických umění v Záhřebu. Jeho filmová tvorba je spojena s 
českou literaturou; ostatně jeho předkové pocházeli z českopolského pohraničí. Už na škole 
realizoval jako televizní cvičení Havlovu aktovku Protest. Později natočil úspěšný televizní 
film podle Kunderovy povídky ze Směšných lásek Nikdo se nebude smát a v roce 2004 
debutoval v celovečerní tvorbě stejnojmenným přepisem románu Jiřího Šotoly Tovaryšstvo 
Ježíšovo, pro nějž získal od Šotoly souhlas při pražském setkání již v roce 1985. Petranović je 
též významný dokumentarista: natočil několik titulů z balkánské války, ale i dokumenty, 
týkající se umění. Věnuje se též videoartu a experimentálním videofilmům. Kromě toho sám 
maluje pod pseudonymem Bartch; vystavoval nejen v Chorvatsku, ale i v Paříži. Byl 
zakladatelem nezavislé kabelové televize Dugave Plus (1988) a jako producent působí s 
manželkou, producentkou Maydi Mervar Petranovićovou ve vlastní firmě Maydi Film & 
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Video. V září 2017 uvedl svůj snímek Tovaryšstvo Ježíšovo v distribuční premiéře na hradu 
Košumberk, kde se odehrával děj Šotolova románu. – Filmografie: (pouze hrané filmy; režie a 
scénář, není-li uvedeno jinak) studentské televizní drama podle jednoaktovky Václava Havla 
Protest (1984), přepis Kunderovy povídky ze sbírky Směšné lásky Nitko se neće smijati (TV–
1985, Nikdo se nebude smát), Serafin, svjetionicarev sin (2002, Serafin, syn strážce majáku; r. 
Vicko Ruić; spol. prod.), drama jezuity z poloviny 17. století, který se proti svému přesvědčení 
musí vyrovnávat s mocenskými požadavky svých nadřízených, Tovaryšstvo Ježíšovo (2004, 
Družba Isusova; + spol. prod.), divácky velmi úspěšná adaptace známé knihy pro děti Ivany 
Brlić-Mazuranićové Šegrt Hlapić (2013, Účeň Hlapić; + spol. prod.). -tbk- 
 
Ponsoldt, James k filmu The Circle 
JAMES PONSOLDT (vlastním jménem James Adam Ponsoldt, nar. 1978, Athens, Georgia) je 
synem profesora práva a od mládí tíhnul k umění; jeho matka psala povídky a dědeček 
William Teason byl výtvarníkem knižních přebalů a filmových plakátů. Absolvoval bakalářská 
studia umění na Yaleově univerzitě (2001) a magisterský titul získal na filmové fakultě 
Kolumbijské univerzity v New Yorku. Navštěvoval také scenáristický a producentský program 
na Kalifornské univerzitě (UCLA). Režíroval tři krátké snímky, než debutoval dramatem Těsně 
vedle, které mělo premiéru na Filmovém festivalu Sundance. Jeho další dva filmy už byly 
uvedeny v dramatické soutěži této nejvýznamnější nezávislé přehlídky, a i když se nedočkaly 
ocenění, vzbudily zaslouženou pozornost a zajistily mu postavení mezi předními nezávislými 
tvůrci. Ponsoldt si také vyzkoušel práci pro televizi režií epizod seriálů Parenthood (Famílie – 
TV), Shameless (Bezostyšní) a Master of None (Žádný odborník; + spol. prod.). V září 2010 se 
oženil s teoložkou Megan Hollawayovou, s níž vychovává syna a dceru. – Filmografie: (režie, 
není-li uvedeno jinak) kr. školní filmy Coming Down the Mountain (2002, Sestup z hory; + 
spol. sc.), Rush Tickets (2003, Zlevněné lístky; + sc., prod.) a Junebug and Hurricane (2004, 
Chroust a hurikán; + sc.), příběh stárnoucího baseballového rozhodčího, který se spřátelí s 
hráčem školního týmu, aby ho mohl na maturitním srazu vydávat za syna, Off the Black 
(2006, Těsně vedle; + sc., herec) s Nickem Noltem, kr. dok. o „mořských pannách“ ve 
floridském zábavním parku Weeki Wachee, nazvaný We Saw Such Things (2008, Viděli jsme 
takové věci; spol. režie, spol. kam., spol. střih, spol. prod. Amy Seimetzová), působivé drama 
alkoholického páru Smashed (2012, Na mol; + spol. sc. – TV) s Mary Elizabeth Winsteadovou 
a Aaronem Paulem, romantický příběh dvou protikladných středoškoláků The Spectacular 
Now (2013, Kouzlo přítomného okamžiku – TV) s Milesem Tellerem a Shailene Woodleyovou, 
skutečný příběh setkání reportéra časopisu Rolling Stone Davida Lipskyho a spisovatelské 
hvězdy 90. let Davida Fostera Wallace, nazvaný The End of the Tour (2015, Konec šňůry – V) 
s Jessem Eisenbergem a Jasonem Segelem, neprodaný komediální pilot o skutečném 
superhrdinovi The Legend of Master Legend (TV–2017, Legenda o Masteru Legendovi), 
adaptace sci-fi románu Davea Eggerse Kruh, jehož titulní internetová společnost slouží k 
zotročení lidí, uvedená v české distribuci pod originálním titulem The Circle (2017, The Circle; 
+ spol. sc., spol. prod.) s Emmou Watsonovou a Tomem Hanksem; (podíl na produkci či 
výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Porn’n Chicken (TV–2002, Porno a kuřata; r. 
Lawrence Trilling; + herec), Amira & Sam (2014; r. Sean Mullin), (herec) Box Elder (2008, Jako 
javoroví brouci; r. Todd Sklar). -mim- 
 
Quillévéréová, Katell k filmu Život za život 
KATELL QUILLÉVÉRÉOVÁ (nar. 30. 1. 1980, Abidžan, Pobřeží slonoviny) vyrůstala do pěti let v 
Pobřeží slonoviny, ačkoliv její rodina pochází z Bretaně. Pak se přestěhovala s rodiči do 
Francie. Nedostala se na filmovou školu La Fémis a vystudovala filmovou vědu a filozofii na 
Pařížské univerzitě-VIII. Na škole se seznámila s budoucím režisérem Hélierem Cisternem a 
začali spolu žít. S filmařem Sébastianem Baillym založila v roce 2004 Festival 
středometrážních filmů v limousineském Brive-la-Gaillarde. Natočila tři krátké filmy, z nichž 
ten první Vší silou byl uveden v soutěži v Cannes a získal Stříbrného draka na Krakovském 
filmovém festivalu 2006. V celovečerní tvorbě debutovala psychologickým dramatem Prudký 
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jed, za nějž obdržela Cenu Jeana Viga. Dvakrát byla spolunominována na Césara za původní 
scénář (Suzanne) a za scénář-adaptaci (Život za život). Snímek Suzanne získal Zvláštní cenu 
poroty Stříbrného Alexandra na Mezinárodním filmovém festivalu v Soluni 2013. – 
Filmografie: (krátké filmy; režie, scénář, není-li uvedeno jinak) À bras le corps (2005, Vší 
silou), střm. f. Les deux vies du serpent (2006, Dva životy hada; r. Hélier Cisterne; spol. 
kostýmy, asistentka režie), L’imprudence (2007, Neopatrnost; režie, sc.), L’échappée (2009, 
Odtržení), (celovečerní filmy; režie, podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) příběh dívky z 
katolické školy, která v souvislosti s první láskou řeší otázky víry, Un poison violent (2010, 
Prudký jed), psychologické drama dívky, která opustí rodinu kvůli příteli a skončí na čas ve 
vězení, Suzanne (2013), Vandal (2013; r. Hélier Cisterne; spol. sc.), psychologické drama 
podle bestselleru Maylis de Kerangalové o transplantaci srdce tragicky zemřelého mladíka 
Život za život (2016, Réparer les vivants). -tbk- 
 
Radović, Miloš k filmu Deník strojvůdce 
MILOŠ RADOVIĆ (nar. 21. 10. 1955, Bělehrad) je synem srbského básníka, spisovatele a 
žurnalisty Duška Radoviće (1922–1984). Vystudoval filmovou a televizní režii na Fakultě 
dramatických umění v Bělehradě (kde později působil i jako pedagog) a rok studoval televizní 
režii na NHK – Communications Training Institute v Tokiu. Věnoval se natáčení reklamních 
spotů a realizoval krátké hrané filmy. Působí zejména v televizi, ale také na divadle jako 
režisér a dramatik. Podílel se mimo jiné na televizních seriálech Serijal o bojama (1980, Seriál 
o barvách), Balkan ekspres 2 (1989), Otvorena vrata 2 (1994, Otevřené dveře 2), Svaštara 
(2000, Břídilové) nebo Nemoj da zvocaš! (2016, Nebreptat!). V oblasti celovečerní tvorby 
uspěl s černou komedií Deník strojvůdce, oceněnou mimo jiné Grand Prix na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Bruselu 2016 a diváckými cenami na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Moskvě 2016 a na Mezinárodním filmovém festivalu v Mannheimu-Heidelbergu 2016. Za 
snímek Náhlá a předčasná smrt plukovníka K. K. získal Cenu poroty krátkých filmů na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 1987. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
kr. f. Iznenadna i prerana smrt pukovnika K. K. (1987, Náhlá a předčasná smrt plukovníka K. 
K.; + sc.), Vidim ti ladju na kraju puta (TV–1987, Vidím konec cesty), příběh čtyř podvodníků, 
ukrývajících se za druhé světové války v nevěstinci, Balkan ekspres 2 (1989, spol. r. Predrag 
Antonijević, Aleksandar Djodjević), Brod plovi za Šangaj (TV–1991, Loď do Šanghaje), Zagreb-
Beograd preko Sarajeva (TV–1992, Záhřeb-Bělehrad přes Sarajevo), kr. f. Moja domovina 
(1997, Má vlast), komediální mozaika osudů několika lidí, odehrávající se v průběhu jednoho 
dne, Mali svet (2003, Malý svět; + sc.), další komedie z období bombardování Jugoslávie v 
roce 1999 o zajatém americkém pilotovi, který se zamiluje do sestry muže, jenž ho sestřelil, 
Pad u raj (2004, Pád do ráje; + sc.), Položajnik (TV–2005, Hodnostář), černá komedie z 
železničářského prostředí Deník strojvůdce (2016, Dnevnik mašinovodje; + sc.), uvedený 
souběžně i jako televizní minisérie; (scénář, není-li uvedeno jinak) Čorba od kanarinca (TV–
2001, Polévka z kanárka; r. Slobodan Radović), Rode u magli (TV–2009, Čápi v mlze; r. Goran 
Gajić). -tbk- 
 
Reeves, Matt k filmu Válka o planetu opic 
MATT REEVES (vlastním jménem Matthew George Reeves, nar. 29. 4. 1966, Rockville Centre, 
Long Island, stát New York) vyrůstal v Los Angeles a od mládí natáčel amatérské snímky. 
Vystudoval film na Jihokalifornské univerzitě (USC) a nejdříve se uplatnil jako scenárista. S 
přítelem z dětství J. J. Abramsem vytvořili seriál o vysokoškolské studentce Felicity (1998–
2002; + 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 
byla dvojice prequelů k Planetě opic. – Filmografie: (podíl na scénáři, není-li 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), Ulice Cloverfield 10 (2016, 10 
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Cloverfield Lane; r. Dan Trachtenberg; spol. prod.), (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 díly populární 
filmové série Úsvit planety opic (2014, Dawn of the Planet of the Apes) a Válka o planetu 
opic (2017, War for the Planet of the Apes; + spol. sc.). -mim- 
 
Riahi, Arash T. k filmu Kinders 
ARASH T. RIAHI (nar. 22. 8. 1972, Írán) uprchl v roce 1982 s rodiči a s mladším bratrem, 
rovněž pozdějším filmařem Armanem T. Riahim (nar. 1981), z politických důvodů do 
Rakouska. Vyrůstal ve Vídni a pokoušel se o vlastní filmovou tvorbu. Po reálném gymnáziu 
studoval film a umění. V letech 1995–2002 natáčel pro rakouskou televizi ORF dokumenty, 
videoklipy a reklamy. Současně se věnoval videoartu a experimentálnímu filmu. S několika 
kolegy založil roku 1998 produkční společnost Golden Girls Filmproduktion. Nadále realizuje 
dokumentární a krátké snímky, reklamy, videoklipy, televizní projekty a pořady, mimo jiné i 
sérii Momentum: What Drives You (Momentum: Co tě pohání). Působí též jako producent, 
scenárista a příležitostně i jako střihač, kameraman, zvukař, herec či účinkující. Jeho snímky 
byly oceněny na některých zahraničních festivalech (například Chicago, Lipsko, Montreal, 
Curych a některé další). Spolupracuje rovněž se svým bratrem, často pod jménem Riahi 
Brothers. – Filmografie: (výběrová; režie, scénář nebo spolupráce na něm, produkce, není–li 
uvedeno jinak) Die Souvenirs des Herrn X (2004, Suvenýry pánů X), Exile Family Movie (2006; 
+ kam., zvuk, střih, účinkující), Na chvíli svobodní (2008, Ein Augenblick Freiheit), Nerven 
Bruch Zusammen (2012, Ne všechno dopadne dobře; + kam.), This Human World (2012, 
Tento lidský svět; spol. r. Arman T. Riahi; + kam.), Everyday Rebellion (2013, Každodenní 
vzpoura; spol. r. Arman T. Riahi; + nám., kam.), That Has Been Bothering Me the Whole Time 
(2013, Pořád mě to tíží; + nám., kam., střih), Kinders (2016; spol. r. Arman T. Riahi; + kam., 
prod.). –jl– 
 
Riahi, Arman T. k filmu Kinders 
ARMAN T. RIAHI (nar. 1981, Írán) uprchl v roce 1982 s rodiči a se starším bratrem, pozdějším 
režisérem Arashem T. Riahim (nar. 1972), z politických důvodů do Rakouska. Vyrůstal ve 
Vídni, kde jako student natočil několik krátkých filmů. Roku 2004 absolvoval mediální 
technologie na Odborné vysoké škole v St. Pöltenu a absolvoval jeden semestr stáže 
obrazového grafika a designéra v Londýně. Od roku 2005 působí jako režisér, scenárista a 
dokumentarista na volné noze. Pracuje též jako kameraman, střihač, zvukař, herec a 
producent. Tvoří rovněž pro televizi, mimo jiné série Momentum: What Drives You 
(Momentum: Co tě pohání), Africa Race: Zwei Brüder zwischen Paris und Dakar (Africký 
závod: Dva bratři mezi Paříží a Dakarem), Bergwelten (Horské světy). Některé jeho snímky 
získaly ocenění na zahraničních festivalech (například Bejrút nebo Nashville). Spolupracuje 
rovněž se svým bratrem, často pod jménem Riahi Brothers. – Filmografie: (výběrová; režie a 
scénář nebo spolupráce na něm, není–li uvedeno jinak) Elektronikschrott (2005, Elektronický 
odpad; + prod.), Exile Family Movie (2006; r. Arash T. Riahi; kam., zvuk), Schwarzkopf (2011; 
+ kam., prod.), This Human World (2012, Tento lidský svět; spol. r. Arash T. Riahi; + kam.), 
Everyday Rebellion (2013, Každodenní vzpoura; spol. r. Arash T. Riahi; + spol. kam.), Kinders 
(2016; spol. r. Arash T. Riahi; + kam.), Die Migrantigen (2017, Migranti; + střih). –jl– 
 
Ritchie, Guy k filmu Král Artuš: Legenda o meči 
GUY RITCHIE (vlastním jménem Guy Stuart Ritchie, nar. 10. 9. 1968, Hatfield, Hertfordshire) 
je synem reklamního pracovníka a modelky. Po jejich rozvodu vyrůstal s matkou, která se 
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znovu provdala do aristokratické rodiny. Kvůli dyslexii vystřídal několik internátních škol a od 
patnácti let pracoval v několika zaměstnáních (zedník, barman a podobně), než díky otcovým 
kontaktům mohl nastoupit do společnosti, vyrábějící reklamní snímky. Tam získal 
středoškolskou kvalifikaci (GCSE) v oboru filmu a po několika letech se dostal k režii spotů i 
videoklipů. Vydělané peníze investoval do výroby kriminálního filmu Kovový kufřík. Na jeho 
základě dostal díky Stingově manželce Trudii Stylerové a novopečenému producentovi 
Matthewu Vaughnovi prostředky na natočení celovečerního debutu se stejným námětem 
Sbal prachy a vypadni, který měl nejen mimořádný odborný ohlas (mimo jiné Cena za režii na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Tokiu, Cena londýnských filmových kritiků pro britský 
film a britského scenáristu roku, nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský film, nominace 
na Britskou nezávislou filmovou cenu pro nejlepší britský film, scenáristu i režiséra), ale také 
velký divácký úspěch v Británii i v zahraničí. Ritchie byl vyzdvihován především za oživení 
kriminálního žánru vynalézavou kombinací humoru a násilí a za cit pro jazyk nižších vrstev (z 
nichž ovšem navzdory svým častým tvrzením nepocházel). Ve spolupráci s Vaughnem natočil 
další černohumorný pohled na zločinecké podsvětí podfu(c)k, vykazující rovněž nadprůměrný 
komerční efekt, i když tentokrát spíš kvůli záštitě studia Columbia a prestižnímu hereckému 
obsazení než zásluhou vlastních kvalit. Na motivy filmu vznikl bez jeho přičinění 
stejnojmenný televizní seriál (2017). Po nezdařeném remaku italského snímku Liny 
Wertmüllerové Trosečníci (pět Zlatých malin, včetně jedné pro nejhoršího režiséra), do nějž 
obsadil svou tehdejší manželku, zpěvačku Madonnu, jeho kariéra sice umělecky stagnovala, 
ale zručná realizace několika nákladných hollywoodských projektů ho zařadila mezi 
spolehlivé komerční tvůrce. Jako výkonný producent se podílel na televizním seriálu Lock, 
Stock (2000; + spol. sc.), inspirovaném vlastní prvotinou, a jako režisér je podepsán na 
krátkém filmu Star (2001, Hvězda; + spol. sc.) z reklamní série pro automobilku BMW, 
nazvané The Hire (K pronajmutí). Po vztahu s Madonnou (2000–2008), s níž měl jednoho 
vlastního a jednoho adoptovaného syna, se v roce 2010 jeho partnerkou stala modelka 
Jacqui Ainsleyová, se kterou se v červenci 2015 oženil, když už byla matkou jeho tří dětí. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Hard Case (1995, Kovový kufřík; + sc.), 
kriminální komedie o mladících, kteří chtějí při pokeru oškubat zazobaného gangstera, ale 
jejich plán se zvrtne, Sbal prachy a vypadni (1998, Lock, Stock and Two Smoking Barrels; + 
sc., casting), v níž se objevili později známí herci Jason Flemyng, Jason Statham a Vinnie 
Jones, gangsterská komedie, točící se okolo ukradeného diamantu, podfu(c)k (2000, Snatch; 
+ sc., herec) s Beniciem Del Torem, Dennisem Farinou a Bradem Pittem, komedie o 
nafoukané paničce a levicovém námořníkovi, kteří se ocitnou sami na opuštěném ostrově, 
Swept Away (2002, Trosečníci; + sc. – V), zmatený thriller o hazardním hráči propuštěném z 
vězení Revolver (2005; + spol. sc. – V) s Jasonem Stathamem, neprodaný pilot ke 
kriminálnímu seriálu Suspect (TV–2007, Podezřelý; + spol. prod.), další kriminální thriller z 
londýnského podsvětí RocknRolla (2008; + sc., spol. prod., herec – V) s Gerardem Butlerem, 
dvojice akčních snímků s postavou proslulého detektiva Sherlock Holmes (2009, Sherlock 
Holmes) a Sherlock Holmes: Hra stínů (2011, Sherlock Holmes: A Game of Shadows), oba s 
Robertem Downeym, Jr. a Judem Lawem v úloze doktora Watsona, dobrodružná akční 
retrokomedie podle stejnojmenného televizního seriálu ze 60. let Krycí jméno U. N. C. L. E. 
(2015, The Man from U. N. C. L. E.; + spol. nám., spol. sc., spol. prod.) s Henrym Cavillem, 
historický snímek Král Artuš: Legenda o meči (2017, King Arthur: Legend of the Sword; + spol. 
sc., spol. prod.) s Charliem Hunnamem; (podíl na výkonné produkci) remake Aldrichova 
vězeňského snímku Nejtěžší yard pod titulem Mean Machine (2001, Fotbal za mřížemi; r. 
Barry Skolnick – V). -mim- 
 
Rønning, Joachim k filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 
JOACHIM RØNNING (nar. 30. 5. 1972, Sandefjord, Vestfold) vyrůstal na norském venkově a 
zájem o film ho svedl již v dětství dohromady Espenem Sandbergem (nar. 16. 6. 1971, 
Sandefjord, Vestfold). Oba kamarádi vystudovali Stockholmskou filmovou školu (1992–1994) 
a spolu absolvovali i vojenskou službu, během níž realizovali výcvikové snímky. Pod 
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společným jménem Roenberg, složeným z jejich příjmení, začali natáčet reklamní spoty, 
nejdřív v rámci skandinávských zemí a později i v mezinárodním měřítku (Airbus, Nintendo, 
Coca-Cola, General Electric, Nokia, Capital One, Labatt, USA Today, Budweiser, Hydro). V 
produkci Luca Bessona realizovali svůj celovečerní debut Sexy Pistols. Podle skutečných 
událostí pak natočili v Norsku filmy Max Manus (šest výročních cen Amanda, včetně 
nejlepšího filmu, a nominace za režii) a Kon-Tiki (tři ceny Amanda a opět režisérská 
nominace), který měl velký ohlas i ve světě (mimo jiné nominace na Oscara a na Zlatý glóbus 
v kategorii zahraničních filmů). Byli režiséry dvou epizod první řady televizního seriálu Marco 
Polo (2014; + spol. prod.) a výkonnými producenty generačního příběhu z 60. let Beatles 
(2014; r. Peter Flinth). Společně s režisérem Haraldem Zwartem a producentem Espenem 
Hornem mají produkční společnost Motion Blur. Po hollywoodském blockbusteru Piráti z 
Karibiku: Salazarova pomsta se jejich cesty rozešly. Rønning sám natočil krátký snímek 
Kubisten (2007, Kubisté; + sc.) a neprodaný pilot Doomsday (TV–2017, Soudný den). – 
Společná filmografie: (režie) kr. f. Dag 1 (1997, Den 1), westernová komedie Sexy Pistols 
(2006, Bandidas) s Penélope Cruzovou a Salmou Hayekovou v rolích bankovních lupiček, 
drama norského národního hrdiny, který za války organizoval protiněmecké sabotáže, Max 
Manus (2008 – TV) s Akselem Henniem v titulní roli, příběh slavné plavby balzového voru z 
Polynésie do Jižní Ameriky Kon-Tiki (2012 – V) s Pålem Hagenem v úloze Thora Heyerdahla, 
pátý díl populární série Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (2017, Pirates of the Caribbean: 
Dead Men Tell No Tales) s herci Johnnym Deppem, Javierem Bardemem a Geoffreym 
Rushem. -mim- 
 
Rothemund, Marc k filmu Rande naslepo 
MARC ROTHEMUND (nar. 26. 8. 1968) je synem režiséra Sigiho Rothemunda (nar. 1944) a 
bratrem herečky Niny Rothemundové (nar. 1975). Začínal svou dráhu jako asistent u otce i u 
dalších režisérů (Helmut Dietl, Dominik Graf, Gérard Corbieau) a později pracoval pro 
televizi, například na seriálech Zwei zum Verlieben (1996, Dva na zamilování; spol. režie) 
nebo na krimi seriálu Anwalt Abel (1998, Advokát Abel). V roce 1998 debutoval celovečerním 
snímkem Milostné příběhy z planety Země. Upozornil na sebe životopisným dramatem 
Poslední dny Sophie Schollové, oceněným Stříbrným medvědem za režii a Cenou ekumenické 
poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně 2005 a Cenou diváků v rámci 
Evropských filmových cen a nominovaným na Oscara za cizojazyčný film. Jinak se spíše 
zaměřuje na komedie různého ražení. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) Rossini – 
oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief (1996, Rossini aneb Vražedná otázka, kdo s 
kým spal; r. Helmut Dietl; asistent režie, herec), komedie o lidech, kteří se setkají během 
jednoho dne v městě, Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Grossstädter zur 
Paarungszeit (1988, Milostné příběhy z planety Země – TV), teenagerská lechtivá komedie 
Harte Jungs (2000, Kalhoty v pozoru – V), policejní drama Die Hoffnung stirbt zuletzt (TV–
2002, Naděje umírá poslední), Der Liebhaber (TV–2003, Milenec), příběh podle skutečných 
událostí o německé protinacistické odbojové skupině Bílá růže Sophie Scholl – Die letzten 
Tage (2005, Poslední dny Sophie Schollové – V), komedie o tom, jak chtějí filmoví nadšenci 
natočit osvětový film o sexu bez sexu, Pornorama (2007), romantická komedie o dívce, která 
netuší, že se zamilovala do známého zpěváka, Groupies bleiben nicht zum Frühstück (2010, 
Povinně nezadaný – TV), romantická komedie o zatvrzelém starém mládenci, který se 
zamiluje do zadané ženy, Mann tut was Mann kann (2012, Každý dělá, co umí – V), hořká 
komedie na motivy skutečných událostí o dívce, která vzdoruje rakovině, Heute bin ich blond 
(2013, Devět paruk – TV), pokračování komedie Každý dělá, co umí pod titulem Da muss 
Mann durch (2014, Co musí muž udělat), romantická komedie podle autobiografické knihy o 
mladíkovi, který navzdory závažné oční vadě nastoupí na stáž ve špičkovém mnichovském 
hotelu, Rande naslepo (2017, Mein blind Date mit dem Leben), psychologický snímek Dieses 
bescheuerte Herz (2017, To hloupé srdce), (podíl na produkci) Lulu & Jimi (2009, Lulu a Jimi; 
r. Oskar Roehler – TV), Der grosse Kater (2010, Velký Bručoun; r. Wolfgang Panzer). -tbk- 
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Saldanha, Carlos k filmu Ferdinand 
CARLOS 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; 1991–1993). 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 (například oceněné spoty pro Bell 
Atlantic a Tennents Beer) a animované sekvence některých známých snímků, mimo jiné 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 v České republice jako bonusy k nosiči DVD 
vydáním dalších dílů 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), Ferdinand (2017, Ferdinand 
+ hlas), (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), kr. f. 
Vesmírná scratastrofa (2015, Cosmic Scrat-tastrophe; r. Mike Thurmeier, Galen T. Chu), Doba 
ledová: Mamutí drcnutí (2016, Ice Age: Collision Course; r. Michael Thurmeier, Galen Tan 
Chu). -mim- 
 
Salle, Jérôme k filmu Odysea 
JÉRÔME SALLE (nar. 11. 5. 1967, Paříž) začínal jako fotožurnalista, módní fotograf a výtvarný 
redaktor různých publikací. Svou filmovou dráhu, ovlivněnou zejména tvorbou Jeana-Pierra 
Melvillea, zahájil spoluprací na několika scénářích a vlastním krátkým filmem Den milosti. V 
celovečerní tvorbě se představil snímkem Hledejte Anthonyho, nominovaným na Césara za 
nejlepší debut. Prosadil se komerčně úspěšnou adaptací komiksu Jeana Van Hammea Largo 
Winch, kterou ve Francii zhlédlo více než 1 800 000 diváků a na kterou navázal pokračováním 
Largo Winch II. V mezinárodním měřítku na sebe upozornil titulem Zulu, jenž byl uveden při 
slavnostním zakončení Mezinárodního filmového festivalu v Cannes 2013. Zatimním 
vrcholem jeho díla je nákladný životopisný snímek Odysea. Často spolupracuje se 
skladatelem Alexanderem Desplatem. – Filmografie: (režie a scénář, či podíl na něm, není-li 
uvedeno jinak) kr. epizoda, situovaná na bitevní pole roku 1914, Le jour de grâce (2000, Den 
milosti), romantický thriller o pronásledovaném nešťastníkovi, považovaném za zločince, 
Anthony Zimmer (2005, Hledejte Anthonyho – V) s Yvanem Attalem a Sophií Marceauovou, 
podle nějž vznikl remake Cizinec (2010, The Tourist; r. Florian Henckel von Donnersmarck), 
komiksový dobrodružný thriller o dědici velké firmy, který se ocitne ve velkých potížích, 
Largo Winch (2008 – V) s Tomerem Sisleym a Kristine Scott Thomasovou a jeho pokračování 
Largo Winch II (2011 – TV) opět se Sisleym a se Sharon Stoneovou, kriminální thriller, v němž 
dva jihoafričtí kriminalisté vyšetřují vraždu mladé ženy, Zulu (2013 – TV) s Orlandem 
Bloomem a Forestem Whitakerem, životopisný snímek o slavném oceánografovi Jacquesu-
Yvesu Cousteauovi a jeho rodině Odysea (2016, L’odyssée; + spol. prod.) s Lambertem 
Wilsonem a Audrey Tautouovou; (podíl na scénáři) L’homme idéal (1997, Ideální muž; r. 
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Xavier Gélin), Bob le magnifique (TV–1998, Skvělý Bob; r. Marc Angelo), Trouble (2005, Jedna 
krev; r. Harry Cleven – V). -tbk- 
 
Sandberg, Espen k filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 
ESPEN SANDBERG (nar. 16. 6. 1971, Sandefjord, Vesfold) vyrůstal na norském venkově a 
zájem o film ho svedl již v dětství dohromady s Joachimem Rønningem (nar. 30. 5. 1972, 
Sandefjord, Vestfold). Oba kamarádi vystudovali Stockholmskou filmovou školu (1992–1994) 
a spolu absolvovali i vojenskou službu, během níž realizovali výcvikové snímky. Pod 
společným jménem Roenberg, složeným z jejich příjmení, začali natáčet reklamní spoty, 
nejdřív v rámci skandinávských zemí a později i v mezinárodním měřítku (Airbus, Nintendo, 
Coca-Cola, General Electric, Nokia, Capital One, Labatt, USA Today, Budweiser, Hydro). V 
produkci Luca Bessona realizovali svůj celovečerní debut Sexy Pistols. Podle skutečných 
událostí pak natočili v Norsku filmy Max Manus (šest výročních cen Amanda, včetně 
nejlepšího filmu, a nominace za režii) a Kon-Tiki (tři ceny Amanda a opět režisérská 
nominace), který měl velký ohlas i ve světě (mimo jiné nominace na Oscara a na Zlatý glóbus 
v kategorii zahraničních filmů). Byli režiséry dvou epizod první řady televizního seriálu Marco 
Polo (2014; + spol. prod.) a výkonnými producenty generačního příběhu z 60. let Beatles 
(2014; r. Peter Flinth). Společně s režisérem Haraldem Zwartem a producentem Espenem 
Hornem mají produkční společnost Motion Blur. Po hollywoodském blockbusteru Piráti z 
Karibiku: Salazarova pomsta se jejich cesty rozešly. – Společná filmografie: (režie) kr. f. Dag 1 
(1997, Den 1), westernová komedie Sexy Pistols (2006, Bandidas) s Penélope Cruzovou a 
Salmou Hayekovou v rolích bankovních lupiček, drama norského národního hrdiny, který za 
války organizoval protiněmecké sabotáže, Max Manus (2008 – TV) s Akselem Henniem v 
titulní roli, příběh slavné plavby balzového voru z Polynésie do Jižní Ameriky Kon-Tiki (2012 – 
V) s Pålem Hagenem v úloze Thora Heyerdahla, pátý díl populární série Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta (2017, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) s Johnnym 
Deppem, Javierem Bardemem a Geoffreym Rushem. -mim- 
 
Sanders, Rupert k filmu Ghost in the Shell 
RUPERT SANDERS (vlastním jménem Rupert Miles Sanders, nar. 16. 3. 1971, Westminster, 
Londýn) se prosadil jako režisér úspěšných reklamních spotů (mimo jiné Axe, Nike, Monster, 
Directv, Guinness, Adidas, Gatorade, Sears, Halo 3, Absolut, Toyota, Sony PlayStation), než 
upoutal pozornost krátkým hraným snímkem Černá díra. Natáčel také hudební videoklipy 
pro svého švagra, skladatele Atticuse Rosse. Byla mu svěřena režie velkorozpočtového 
hollywoodského projektu Sněhurka a lovec, ale jeho další profesní a soukromý život 
negativně poznamenal poměr s hlavní představitelkou Kristen Stewartovou, který se dostal 
na stránky bulvárního tisku. Jeho manželkou byla modelka a herečka Liberty Rossová (2003–
2014), s níž má syna a dceru. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy D-Minus 
(2004; + spol. sc.) a Black Hole (2010, Černá díra; + spol. sc., spol. prod.), dobrodružná 
fantasy na motivy známé pohádky Sněhurka a lovec (2012, Snow White and the Huntsman) s 
Kristen Stewartovou a Chrisem Hemsworthem, akční sci-fi podle manga série Masamuneho 
Shirowa Ghost in the Shell (2017, Ghost in the Shell) se Scarlett Johanssonovou. -mim- 
 
Scorsese, Martin k filmu Mlčení 
MARTIN SCORSESE (vlastním jménem Martin Charles Scorsese, nar. 17. 11. 1942, Flushing, 
Queens, New York) vyrůstal jako syn sicilského přistěhovalce v manhattanské čtvrti Little 
Italy. 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; 
1966). 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 
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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 Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, Cena NSFC za režii). Za 
vrchol jeho tvorby bývá považován černobíle natočený Zuřící býk, který 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 Mezinárodním 
filmovém festivalu v Cannes, Cena ISA za režii ex aequo), Poslední pokušení Krista (nominace 
na Oscara za režii), Mafiáni (Stříbrný lev za režii na Mezinárodním filmovém festivalu 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 díky thrilleru Skrytá identita, za nějž byl mimo jiné 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 zaujal skutečným příběhem podvodníka Vlk z Wall 
Street (nominace na Oscara za nejlepší film a režii, nominace na Ceny DGA a BAFTA za režii). 
Zejména v poslední době pracoval často pro televizi. 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 dokumentárního 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 (2010–2014, Impérium – Mafie v Atlantic City – TV) a seriálu ze zákulisí 
newyorské hudební scény 70. let Vinyl (2016; + spol. nám. – TV), jejichž pilotní epizody sám 
realizoval (Cena Emmy za režii Impéria). Za dokument o Georgi Harrisonovi dostal další dvě 
Emmy, za režii a za nejlepší dokumentární speciál. Je režisérem krátkých reklamních snímků 
The Key to Reserva (2007, Klíč k Reservě) pro španělského výrobce sektu Freixenet a The 
Audition (2015, Konkurs) pro majitele nového kasina v Macau Melco-Crown Entertainment. 
Natáčel také reklamní spoty, mimo jiné dva pro svého přítele Giorgia Armaniho. Vytvořil i 
několik filmových rolí a jako herec se objevil v televizních 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 jiných umělců; 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 minulosti a mezi 
kolegy je uznáván pro encyklopedické znalosti starých amerických filmů. Patřil nejen k 
čelným představitelům takzvaného Nového Hollywoodu, ale zároveň mezi nejvýznamnější 
filmaře druhé poloviny 20. století. Za celoživotní dílo byl vyznamenán na Mezinárodním 
filmovém festivalu 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 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 (1975–1977), herečka Isabella 
Rosselliniová (1979–1982) a producentka Barbara De Finaová (1985–1991). – Filmografie: 
(režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Vesuvius VI (1959), What’s a Nice Girl Like You Doing in a 
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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 televizního 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., 
herec), 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, adaptace autobiografické knížky Jordana Belforta Vlk z Wall Street (2013, 
The Wolf of Wall Street; + spol. prod.) s Leonardem DiCapriem v úloze vynalézavého 
makléře, dok. o historii známého kulturně-společenského periodika The 50 Year Argument 
(TV–2014, The New York Review of Books: 50 let; spol. režie David Tedeschi; + spol. prod. – 
TV), adaptace románu japonského autora Shusaka Endoa o utrpení dvou jezuitských 
misionářů v Japonsku v polovině sedmnáctého století Mlčení (2016, Silence) s Andrewem 
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Garfieldem, Adamem Driverem a Liamem Neesonem; (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), Revenge of the Green Dragons (2014, Pomsta zelených draků; r. Andrew 
Lau, Andrew Loo – TV), The Wannabe (2015, Adept zločinu; r. Nick Sandow), Bleed for This 
(2016, Sáhnout si na dno; r. Ben Younger), Free Fire (2016, Střelba nazdařbůh; r. Ben 
Wheatley), dok. Before the Flood (2016, Je s námi konec?; r. Fisher Stevens – TV), dok. o 
legendární rockové skupině The Grateful Dead pod titulem Long Strange Trip (2017, Dlouhý 
divný trip; r. Amir Bar-Lev), (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), Campus Code (2015, Zákon kampusu; r. 
Catherine Scorseseová, Kenneth Waddell). -mim- 
 
Scott, Ridley k filmu Vetřelec: Covenant 
RIDLEY SCOTT (nar. 30. 11. 1937, South Shields, Northumberland, dnes 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 na formát 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, například 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 Mezinárodním filmovém festivalu 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 
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ohlasem. Jednoznačný úspěch zaznamenal feministickou road movie Thelma a Louise (Zlatý 
klas na Mezinárodním filmovém festivalu 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 a čtvrtou jako 
producent sci-fi Marťan. V roce 1995 založili s Tonym Scottem výrobní společnost Scott Free 
a stali se majiteli filmových studií v Sheppertonu. Kromě filmů produkovali televizní antologii 
hororových příběhů The Hunger (1997–2000, Hlad), dokumentární televizní seriál AFP: 
American Fighter Pilot (2002, Americký bojový pilot), úspěšný kriminální seriál Numb3rs 
(2005–2010, Vražedná čísla – TV) a právnický seriál The Good Wife (2009–2016, Dobrá 
manželka – TV), za nějž byli dvakrát nominováni na Cenu Emmy. Za televizní 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 jsou 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 mimo jiné vyznamenán 
Cenou Michaela Balcona (1994; spolu s Tonym Scottem), Pamětní cenou George Pala, 
udílenou Akademií sci-fi, fantasy a hororu (2003), čestným členstvím v Britském filmovém 
institutu (BFI; 2009), Společností vizuálních efektů (VES; 2015) a Cechem amerických režisérů 
(DGA; 2016). V roce 2003 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho manželkami byly 
novinářka Felicity Heywoodová (1964–1975) a producentka reklamní agentury Sandy 
Watsonová (1979–1989), v červnu 2015 se po patnáctileté známosti oženil s kostarickou 
herečkou Gianninou Facioovou (nar. 1955). Kromě mladšího bratra Tonyho (1944–2012), 
který spáchal sebevraždu, se režii věnují i jeho děti, synové z prvního manželství Jake Scott 
(nar. 1965) a Luke Scott (nar. 1968) a dcera z druhého svazku Jordan Scottová (nar. 1977). – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) drama dlouhotrvajících soubojů 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 režisérský sestřih (2003) byl 
v roce 2015 krátce uveden v českých 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 o dvou policistech, 
eskortujících do Tokia člena jakuzy, Black Rain (1989, Černý déšť – V) s Michaelem 
Douglasem, Andym Garciou a Kenem Takakurou, 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 a Samem Rockwellem, historický snímek Království 
nebeské (2005, Kingdom of Heaven; + prod.) s Orlandem Bloomem, povídka Jonathan (spol. 
r. 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 a 
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Marion Cotillardovou, 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 historický 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 Marťan (2015, The Martian; + 
spol. prod.) s Mattem Damonem, sci-fi horor, navazující na Promethea, Vetřelec: Covenant 
(2017, Alien: Covenant; + spol. prod.) s Michaelem Fassbenderem a Katherine 
Waterstonovou; (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 The 
Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007, Zabití Jesseho Jamese 
zbabělcem Robertem Fordem; r. Andrew Dominik – V), 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 televizního 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), jehož mutace vznikly později i v dalších zemích, historický dok. 
Gettysburg (TV–2011; r. Adrian Moat – TV), thriller z Aljašky Mezi vlky (2011, The Grey; r. Joe 
Carnahan), adaptace lékařského thrilleru Robina Cooka Coma (TV–2012, Kóma; r. Mikael 
Salomon – TV), přepis dalšího Follettova historického románu World Without End (TV–2012, 
Na věky věků; r. Michael Caton-Jones – TV), adaptace historicko-dobrodružného románu 
Kate Mosseové Labyrinth (TV–2012, Labyrint; r. Christopher Smith – 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, Vražda prezidenta 
Lincolna; r. Adrian Moat – TV), 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; r. Scott Cooper – TV), další dramatizace Killing 
Kennedy (TV–2013, Vražda prezidenta Kennedyho; r. Nelson McCormick – TV), 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), 
thriller ze stalinského Sovětského svazu podle románu Toma Roba Smitha Dítě číslo 44 
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(2014, Child 44; r. Daniel Espinosa), historická dramatizace Killing Jesus (TV–2015, Proč zabili 
Ježíše; r. Christopher Menaul – TV), futuristická romance Equals (2015, Jako ty; r. Drake 
Doremus – V), skutečný příběh objevitele mozkového onemocnění hráčů amerického fotbalu 
Concussion (2015, Diagnóza: Šampión; r. Peter Landesman – V), sci-fi horor Morgan (2016; r. 
Luke Scott – V), parodie na akční filmy Mindhorn (2016; r. Sean Foley), historická 
dramatizace Killing Reagan (TV–2016, Zabít Reagana; r. Rod Lurie – TV), romantické drama 
Newness (2017, Novota; r. Drake Doremus). -mim- 
 
Seidl, Ulrcih k filmu Safari 
ULRICH SEIDL (vlastním jménem Ulrich Maria Seidl, nar. 24. 11. 1952, Vídeň) vyrůstal od tří 
let v dolnorakouském okresním městečku Horn v katolické rodiné lékařů, na jejichž přání se 
měl stát knězem. Dva roky strávil v jezuitském internátě v Kalksburgu. Proti vůli rodičů 
odešel do Vídně, kde si příležitostnými zaměstnáními (mimo jiné noční hlídač, skladník a 
řidič) financoval studia žurnalistiky a divadelní vědy na Vídeňské univerzitě. V letech 1978–
1982 studoval režii na Vídeňské filmové akademii Vysoké školy múzických umění, odkud byl 
podle svých slov vyloučen kvůli skandálu s filmem Ples. Poté pracoval jako asistent režie, 
mistr zvuku a tvůrce televizních pořadů pro ORF a 3SAT. Od konce 80. let natáčí nelichotivé 
dokumentární sondy do povahy svých krajanů, jež vzbuzují mezinárodní ohlas zneklidňujícím 
až provokujícím ztvárněním a hlavně zaměřením na intimní lidské stránky. Ve velmi osobních 
a mnohdy až divácky nesnesitelných aspektech lidských životů (amorální pudovost člověka s 
jeho patologickým jednáním, inklinace k exhibici) však nalézá nepříjemné pravdy o životě ve 
střední Evropě, ať už to jsou neúspěšná hledání lásky, redukované na materiální potřeby, 
touha po blahobytu skrze vlastní tělo či podoby víry. Nekompromisní filmovou formu a hru s 
trapností pak využívá i v hraných snímcích. Svá díla realizuje buď jako pozorovatel s kamerou, 
který vůbec nezasahuje do snímané skutečnosti, nebo naopak podle přesné koncepce realitu 
inscenuje. Za svůj první hraný snímek Psí dny získal Velkou cenu poroty na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Benátkách 2001 a Zvláštní cenu poroty ex aequo i Cenu FIPRESCI na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Bratislavě 2001, za druhou část trilogie Ráj: Víra obdržel 
Zvláštní cenu poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách 2012. Kontroverzní 
dokument Kriste, ty víš mu vynesl Cenu za nejlepší dokumentární film na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Karlových Varech 2003. Dále získal Rakouskou filmovou cenu za nejlepší 
film a za nejlepší režii za první díl trilogie Ráj: Láska nebo Mimořádné ocenění festivalu za 
uměleckou výjimečnost ve světové kinematografii na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Bratislavě 2007. Mezi jeho časté spolupracovníky patřili kameraman Peter Zeitlinger a 
Michael Glawogger (scénář, kamera, střih). V roce 2003 založil se svou manželkou, 
novinářkou a producentkou Veronikou Franzovou (nar. 1965) firmu Ulrich Seidl 
Filmproduktion. Provokativní témata rozvíjí i ve svých divadelních hrách Vater Unser (2004, 
Otče Náš) a Böse Buben/Fiese Männer (2012, Zlí darebáci/Odporní muži), které sám 
inscenoval na předních scénách ve Vídni (Theater Akzent), Mnichově (Kammerspiele) a 
Berlíně (Volksbühne). Několikrát navštívil Českou republiku: byl hostem Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary (2003), FAMU (2006; Master Class), Mezinárodního 
filmového festivalu Jihlava (2008; Master Class) a Febiofestu (2013). Jako hostující profesor 
vyučuje na vysokých filmových školách v Berlíně, Hamburku a ve Vídni. O svých tvůrčích 
metodách a zkušenostech přednáší na workshopech, seminářích a lekcích na mezinárodních 
festivalech a školách. Jeho tvorbu a názory přibližuje hodinový dokumentární portrét Ulrich 
Seidl und die bösen Buben (2014, Ulrich Seidl a zlí darebáci; r. Constantin Wulff). 
Upozorňujeme na rozhovory a rozsáhlé statě o jeho díle ve sborníku Do: revue pro 
dokumentární film (1/2003) a časopisech Film a doba (3/2003, 4/2007, 1–2/2013) a Cinepur 
(31/2004, 96/2013). – Filmografie: (režie, scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak) kr. 
dok. portrét padesátiletého muže trpasličího vzrůstu Einsvierzig (1980, Metr čtyřicet; + střih, 
prod.), střm. dok. o tradici středoškolských stužkových slavností v dolnorakouském městečku 
Horn, Der Ball (1982, Ples; + prod.), kr. dok., zachycující rakouského fotografa Petera 
Baumanna na tuniském pobřeží, Look 84 (1984, Pohled 84; + střih; nedokončen), dokudrama 
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o zpravodajství, životě, lásce a smrti Krieg in Wien (1989, Válka ve Vídni; spol. r. Michael 
Glawogger), dok. konfrontující život vídeňských kolportérů novin a jejich čtenářů Good 
News: von Kolporteuren, toten Hunden und anderen Wienern (1990, Dobré zprávy: o 
kolportérech, mrtvých psech a dalších Vídeňácích), dok. o rakouském vdovci od českých 
hranic a vdově z blízkého českého města Mit Verlust ist zu rechnen (1992, Se ztrátami se 
počítá), dok. portrét několika mužů, kteří si přes inzerát či zprostředkovatele našli budoucí 
manželky v Asii, Die letzten Männer (TV–1994, Poslední muži), dok. o soužití osamělých lidí s 
jejich zvířecími miláčky Tierische Liebe (1995, Zvířecí láska), dok. úvaha o tom, co znamená 
moderní umění pro odborníky a běžné návštěvníky výstavy, Bilder einer Ausstellung (TV–
1995, Obrazy jedné výstavy; režie), dok. o učiteli matematiky, posedlém geometrií ženského 
těla, Der Busenfreund (TV–1997, Milovník poprsí; režie), dok. „procházka“ největším 
německým zábavním parkem, kterým provází rekordmanka v navštěvování zábavních parků 
Dorothee Spohler-Claussenová, Spass ohne Grenzen (TV–1998, Zábava bez hranic), hraný 
dok., líčící neradostné osudy tří mladých adeptek modelingu během ponižujícího castingu, 
Models (1999, Modelky), celovečerní hraný debut o subtropickém víkendu na vídeňské 
periférii Psí dny (2001, Hundstage), epizody Prolog/Johann Leeb, 2540 Bad Vöslau/Ein 
Lied/Beim heurigen/Epilog z kolektivního dok. filmu čtyř režisérů, kteří nahlížejí aktuální 
situaci v Rakousku po změně vlády, Zur Lage: Österreich in sechs Kapiteln (2002, K věci: 
Rakousko v šesti kapitolách), oddělené portréty šesti osamělých věřících Jesus, Du weisst 
(2003, Kriste, ty víš; + spol. sc.), minutová epizoda Bruders, lasst uns lustig sein (2006, Bratři, 
veselme se; + spol. prod.) z kolektivního projektu 28 rakouských režisérů Mozart Minute 
(Mozart v jedné minutě), příběhy Ukrajinky, vydávající se za prací do Vídně, a Rakušana, 
odjíždějícího naopak na Slovensko a na Ukrajinu, Import/Export (2007, Import/Export; + 
prod.), další průzkum lidské intimity v trilogii o trojích prázdninách tří žen a jejich snaze 
nalézt svou podobu štěstí Paradies: Liebe (2012, Ráj: Láska), Paradies: Glaube (2012, Ráj: 
Víra; + spol. prod.) a Paradies: Hoffnung (2013, Ráj: Naděje; + spol. prod.), uvedené vcelku na 
Febiofestu 2013, dok. esej se stylizovaným náhledem do privátní sféry několika Rakušanů, 
kteří se věnují bizarním zálibám, vášním a obsesím, Ve sklepě (2014, Im Keller; + spol. prod.), 
náhled na lovecký byznys v jižní Africe Safari (2016, Safari; + prod.), (podíl na produkci, není-li 
uvedeno jinak) dok. f. Kern (2012; r. Severin Fiala, Veronika Franzová; prod.), Casanova 
Variations (2014; r. Michael Sturminger), Ich seh ich seh (2014, Dobrou, mámo; r. Severin 
Fiala, Veronika Franzová; prod.), Egon Schiele (2016, Egon Schiele: Tod und Mädchen; r. 
Dieter Berner; koproducent), Ugly (2017, Ošklivost; r. Juri Rechinsky). -fik- 
 
Sheridan, Taylor k filmu Wind River 
TAYLOR SHERIDAN (vlastním jménem Taylor Sheridan Gibler, nar. 21. 5. 1969, Texas) vyrůstal 
na ranči nedaleko malé texaské osady Cranfills Gap. Odmaturoval ve Fort Worthu a studoval 
divadlo na Texaské státní univerzitě v San Marcosu. Školu však nedokončil a odcestoval do 
Chicaga, kde se uplatnil jako herec v reklamních spotech a později v Los Angeles jako host v 
televizních seriálech Walker, Texas Ranger (uveden v televizi), Dr. Quinn, Medicine Woman 
(Doktorka Quinnová – TV), Party of Five (Správná pětka – TV), Time of Your Life (Skvělé časy), 
V. I. P. (uveden v televizi), Strong Medicine (Křižovatky medicíny – TV), The Guardian (Ten, 
kdo tě chrání – TV), 10–8: Officers on Duty (10–8: Policisté ve službě), Enterprise (uveden v 
televizi), NYPD Blue (Policie-New York – TV), CSI: NY (Kriminálka New York – TV), CSI: Crime 
Scene Investigation (Kriminálka Las Vegas), Veronica Mars (uveden v televizi) a NCIS: Los 
Angeles (Námořní vyšetřovací služba: L. A. – TV). Největší postavu zástupce policejního 
náčelníka Davida Halea měl v prvních dvou řadách kriminálního seriálu Sons of Anarchy 
(2008–2010, Zákon gangu – TV). Nespokojen se stereotypními hereckými nabídkami a se 
svým finančním ohodnocením přesídlil s rodinou do Wyomingu a začal se věnovat psaní. V 
rychlém sledu vytvořil dva původní scénáře, za něž byl později nominován na Cenu Cechu 
amerických scenáristů (WGA). Drsné drama o boji s mexickou narkomafií Sicario: Nájemný 
vrah mělo slušný divácký a mimořádný kritický ohlas, takže se realizoval i jeho druhý, 
ambicióznější scénář (který však vznikl jako první) o dvou sourozencích, kteří se stanou 
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bankovními lupiči, aby zachránili rodinnou farmu, Za každou cenu (mimo jiné nominace na 
Oscara, na Zlatý glóbus a na ceny ISA a BAFTA). Režíroval laciný horor Odporná hra a za svůj 
druhý režijní pokus Wind River dostal Cenu za režii v sekci Jistý pohled na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Cannes. V roce 2018 se stal autorem a výkonným producentem 
televizního seriálu o rančerské rodině Yellowstone a napsal pokračování snímku Sicario: 
Nájemný vrah, nazvané Soldado. Jeho manželkou se v září 2013 stala herečka Nicole 
Muirbrooková, s níž vychovává syna. Mladší bratr John Gibler je známým novinářem a 
autorem několika knih. – Filmografie: (herec) Her Costly Affair (TV–1996, Drahý románek; r. 
John Patterson – TV), White Rush (2003, Bílé opojení; r. Mark L. Lester), Horse Soldiers 
(2018, Kavalerie; r. Nicolai Fuglsig), (scénář, není-li uvedeno jinak) Sicario: Nájemný vrah 
(2015, Sicario; r. Denis Villeneuve), Hell or High Water (2016, Za každou cenu; r. David 
Mackenzie; + herec – TV), Soldado (2018; r. Stefano Sollima), (režie, není-li uvedeno jinak) 
horor o skupině mladých lidí uvězněných v neznámém domě Vile (2011, Odporná hra – TV), 
thriller o profesionálním lovci, pomáhajícím agentce FBI objasnit vraždy v indiánské 
rezervaci, Wind River (2016, Wind River; + sc.) s herci Jeremym Rennerem a Elizabeth 
Olsonovou. -mim- 
 
Shyamalan M. Night k filmu Rozpolcený 
M. NIGHT SHYAMALAN (vlastním jménem Manoj Shyamalan, nar. 6. 8. 1970, Mahé, 
Puduččéri, Indie) pochází z prominentní lékařské rodiny a vyrůstal v zámožném prostředí 
filadelfského předměstí Penn Valley. Pod vlivem svého velkého vzoru Stevena Spielberga už 
od osmi let natáčel amatérské 8mm filmy. Oproti očekávání rodiny nešel na medicínu, ale 
vystudoval film na Tischově umělecké škole (1992) při Newyorské univerzitě (NYU). V prvních 
dvou profesionálních dílech, natočených v nezávislé produkci, čerpal z vlastních životních 
zkušeností. Jeho třetí snímek Šestý smysl patřil mezi největší divácké hity roku a rázem ho 
katapultoval do hollywoodské režisérské špičky (mimo jiné oscarové nominace za scénář a za 
režii). Ve svých dalších, vesměs autorských filmech, jež spojuje efektní realizace, zájem o 
náboženské otázky a smysl pro nečekané dějové zvraty, se marně snaží navázat na jeho 
mimořádný úspěch, a získat tak zpět ztracenou důvěru studií (projevující se mimo jiné 
odpíráním konečného střihu). Hrál sám sebe v jedné epizodě populárního televizního seriálu 
Entourage (Vincentův svět – TV) a byl výkonným producentem sci-fi seriálu Wayward Pines 
(2015–2016, Městečko Pines; + spol. režie – TV). Ve vlastních dílech vystupuje podobně jako 
Hitchcock v drobných úlohách a často spolupracuje s hudebním skladatelem Jamesem 
Newtonem Howardem. V roce 1993 se oženil se spolužačkou z univerzity, psycholožkou 
Bhavnou Vaswaniovou, s níž vychovává tři dcery. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
drama amerického Inda, který se vydává poznat zemi svých rodičů, Praying with Anger 
(1992, Modlit se s hněvem; + sc., prod., herec), v němž také vytvořil hlavní roli, působivý 
příběh desetiletého chlapce, hluboce zasaženého smrtí dědečka, Wide Awake (1997, Úplně 
vzhůru; + sc. – TV), duchařský thriller Šestý smysl (1999, The Sixth Sense; + sc., herec) s 
Brucem Willisem a Haleym Joelem Osmentem, fantastický thriller Vyvolený (2000, 
Unbreakable; + sc., spol. prod., herec) s Brucem Willisem a Samuelem L. Jacksonem, sci-fi 
horor Znamení (2000, Signs; + sc., spol. prod., herec) s Melem Gibsonem a Joaquinem 
Phoenixem, mystický thriller Vesnice (2004, The Village; + sc., spol. prod., herec) a 
fantastický horor Žena ve vodě (2006, Lady in the Water; + sc., spol. prod., herec), oba s 
Bryce Dallas Howardovou, katastrofický thriller Stalo se (2008, The Happening; + sc., spol. 
prod., hlas) s Markem Wahlbergem, dobrodružná fantasy Poslední vládce větru (2010, The 
Last Airbender; + sc., spol. prod., herec), dobrodružná sci-fi Po zániku Země (2013, After 
Earth; + spol. sc., spol. prod.) podle námětu hlavního představitele Willa Smithe, moderní 
hororová variace na pohádku o Jeníčkovi a Mařence The Visit (2015, Návštěva; + sc., spol. 
prod.), natočená s minimálním rozpočtem, thriller o šíleném únosci tří dívek Rozpolcený 
(2016, Split; + sc., spol. prod., herec) s Jamesem McAvoyem; (podíl na produkci, není-li 
uvedeno jinak) Myšák Stuart Little (1999, Stuart Little; r. Rob Minkoff; spol. sc.), Ďábel (2010, 
Devil; r. John Erick Dowdle; + nám.). -mim- 
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Schaffner, Franklin J. k filmu Planeta opic 
FRANKLIN J. SCHAFFNER (vlastním jménem Franklin James Schaffner, nar. 30. 5. 1920, Tokio 
– zem. 2. 7. 1989, Santa Monica, Kalifornie, na rakovinu plic) byl synem amerických 
protestantských misionářů. Po otcově náhlé smrti se v polovině 20. let vrátil s matkou do 
Spojených států a vyrůstal v pensylvánském Lancasteru. Vystudoval politické vědy a 
angličtinu na místní Franklin & Marshall College (1942), kde se začal zajímat o divadlo. Kvůli 
válce nenastoupil ke studiu práv na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Sloužil jako poručík 
u obojživelných námořních jednotek v severní Africe a v Evropě, později pracoval na Dálném 
východě pro Úřad strategických služeb (OSS). Po demobilizaci načerpal zkušenosti jako 
asistent při výrobě zpravodajského filmového měsíčníku The March of Time a od konce 40. 
let pracoval v televizní stanici CBS, nejprve jako režisér sportovních a jiných přenosů. 
Postupně se věnoval především dramatické tvorbě, v níž se stal uznávaným profesionálem. 
Režíroval zhruba 150 živě natáčených inscenací v rámci různých antologií (mimo jiné The 
Ford Theatre Hour, Studio One, The Kaiser Aluminium Hour, Playhouse 90, The DuPont Show 
of the Week) a další stovku epizod různých seriálů, například sitcomu Wesley (1949) nebo 
právnické show The Defenders (1961–1962, Obhájci), za niž dostal Cenu Emmy. Další Emmy 
měl za režii později zfilmované televizní hry Reginalda Rose Dvanáct rozhněvaných mužů 
(1954) a za scenáristickou adaptaci a režii dramatizace románu Hermana Wouka Vojenský 
soud se vzbouřenci z lodi Caine (1955). Realizoval také 248 dílů dokumentárního seriálu 
Edwarda R. Murrowa Person to Person (1953–1959, Hovor na výzvu), v němž proslulý 
moderátor telefonicky rozmlouval se známými osobnostmi, oceňovaný středometrážní 
dokument A Tour of the White House (1962, Prohlídka Bílého domu), jehož průvodkyní byla 
Jacqueline Kennedyová, a neprodané pilotní snímky Ambassador at Large (1964, Zvláštní 
velvyslanec; + spol. prod.) a One-Eyed Jacks Are Wild (1966, Dva spodci jako žolíky; + spol. 
prod.). Na Broadwayi režíroval v roce 1960 dramatizaci románu Allena Druryho Rada a 
souhlas (vzápětí zfilmovanou Ottou Premingerem) a o rok později podepsal smlouvu s 20th 
Century Fox. Jeho první filmy vycházely z divadelních předloh a získaly mu pověst schopného 
tvůrce, zejména při vedení hereckých představitelů; za snímek Ten nejlepší získal Zvláštní 
cenu poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 1964. Mimořádný 
divácký ohlas měla jeho adaptace sci-fi románu Pierra Boullea Planeta opic, jejíž příběh 
souzněl s tehdejšími společenskými náladami a jež odstartovala sérii pokračování i 
pozdějších remakeů. Jeho nejvýznamnějším dílem se stala epická biografie Generál Patton, 
oceněná sedmi Oscary, která jemu samotnému přinesla kromě sošky za režii také Cenu DGA 
a nominaci na Zlatý glóbus. Následovaly ještě další výpravné tituly, v nichž dokázal skloubit 
propracovaný příběh se spektakulární scenérií (Mikuláš a Alexandra, Motýlek), ale od 80. let 
jeho kariéra stagnovala umělecky i komerčně. Krátce vykonával funkci prezidenta 
Amerického svazu režisérů (DGA; 1987–1989). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
melodrama z doby prohibice Broadway (TV–1955) s Josephem Cottenem, drama The Caine 
Mutiny Court-Martial (TV–1955, Vojenský soud se vzbouřenci z lodi Caine; + spol. sc.) s 
Lloydem Nolanem, drama čtenářů myšlenek, kteří mají být zneužiti pražskými 
komunistickými špičkami, The Great Sebastians (TV–1957, Velcí Sebastianové) s manželskou 
dvojicí Alfred Lunt a Lynn Fontanneová, rodinné drama The Playroom (TV–1957, Dětský 
pokoj) s Mildred Dunnockovou, příběh nastávajícího dědice a jeho ztraceného dvojčete The 
Clouded Image (TV–1957, Rozmazaný obraz) s Farleym Grangerem, drama vyšetřování 
letecké nehody Panic Button (TV–1957, Knoflík pro případ paniky) s Robertem Stackem, 
drama o problémech Američana s českou nevěstou For I Have Loved Strangers (TV–1957, 
Miloval jsem totiž cizinku) s Donem Murraym a Hope Langeovou, příběh manželské dvojice 
podle povídky Irwina Shawa The 80 Yard Run (TV–1958, Běh dlouhý 80 yardů) s Paulem 
Newmanem a Joanne Woodwardovou, příběh úspěšného bankovního manažera, který 
přehodnocuje svůj život, Point of No Return (TV–1958, Odkud není návratu) s Charltonem 
Hestonem, drama z hollywoodské umělecké agentury The Right Hand Man (TV–1958, 
Asistent) s Danou Andrewsem a Anne Baxterovou, drama vědců, podílejících se na prvních 
zkouškách vodíkové bomby, Nightmare at Ground Zero (TV–1958, Noční můra v nulovém 
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bodě) s Barrym Sullivanem a Jackem Wardenem, příběh mladé ženy, starající se o bohatého 
invalidního manžela, The Innocent Sleep (TV–1958, Spánek nevinných) s Hope Langeovou, 
adaptace známého Fitzgeraldova románu The Great Gatsby (TV–1958, Velký Gatsby) s 
Robertem Ryanem a Jeanne Crainovou, drama členky holandského odboje chycené 
gestapem Word from a Sealed-Off Box (TV–1958, Slovo ze zapečetěné bedny) s Marií 
Schellovou, gangsterské drama Seven Against the Wall (TV–1958, Sedm mužů u zdi), příběh 
autora, který po letech strádání dostane pozvání do Hollywoodu, The Velvet Alley (TV–1959, 
Sametová ulička) s Artem Carneym, drama firemních intrik The Raider (TV–1959, Nájezdník) 
s Rodem Taylorem, drama nastávajících svobodných matek In Lonely Expectation (TV–1959, 
Osamělé očekávání) s Diane Bakerovou, válečné drama z bojů v Ardenách Dark December 
(TV–1959, Temný prosinec), příběh dělníka, který se vypracoval na odborového předáka, The 
Rank and the File (TV–1959, Řadový zaměstnanec) s Vanem Heflinem, vánoční příběh z 
domova důchodců The Silver Whistle (TV–1959, Stříbrná píšťalka) s Eddiem Albertem, drama 
francouzských vojáků v Alžírsku The Cruel Day (TV–1960, Krutý den) s Vanem Heflinem a 
Cliffem Robertsonem, rekonstrukce známého „zločinu století“, vyloupení bostonské firmy 
Brink’s, The World’s Greatest Robbery (TV–1962, Největší světová loupež), adaptace hry 
Williama Inge Ztráta růží o zralé ženě, do níž se zblázní devatenáctiletý mladík, pod titulem 
The Stripper (1963, Striptérka) s Joanne Woodwardovou a Richardem Beymerem, politické 
drama ze zákulisí prezidentských primárek podle divadelní hry Gorea Vidala Ten nejlepší 
(1964, The Best Man) s Henrym Fondou a Cliffem Robertsonem, drama normanského rytíře 
The War Lord (1965, Válečník – TV) s Charltonem Hestonem, kriminální drama o dvojčatech, 
chystajících se vyloupit klenotnictví, The Wide Open Door (TV–1967, Dveře dokořán) s Honor 
Blackmanovou, špionážní thriller o americkém agentovi, který se v Evropě stane terčem 
důmyslného ruského komplotu, The Double Man (1967, Dvojník; + herec) s Yulem 
Brynnerem, dobrodružný příběh astronautů mezi inteligentními primáty Planeta opic (1967, 
Planet of the Apes) s Charltonem Hestonem, životopis kontroverzního amerického 
důstojníka Patton (1969, Generál Patton – TV) s mimořádným výkonem George C. Scotta, 
historické drama o posledních dnech dynastie Romanovců, natočené v jugoslávských a 
španělských exteriérech, Nicholas and Alexandra (1971, Mikuláš a Alexandra – TV) s 
Michaelem Jaystonem a Janet Suzmanovou, filmová verze autobiografie bývalého galejníka 
Henriho Charrièra Motýlek (1973, Papillon; + spol. prod.) se Stevem McQueenem a Dustinem 
Hoffmanem, adaptace posledního Hemingwayova románu Islands in the Stream (1976, 
Ostrovy uprostřed proudu – TV) s Georgem C. Scottem, politický thriller podle fantastického 
románu Iry Levina Hoši z Brazílie (1978, The Boys from Brazil) s Gregorym Peckem v roli 
doktora Mengeleho a Laurencem Olivierem jako jeho pronásledovatelem, archeologický 
thriller Sphinx (1980, Sfinga; + spol. prod. – TV), romantická komedie o námluvách operní 
hvězdy Yes, Giorgio (1982, Ano, Giorgio – TV) s Lucianem Pavarottim, dobrodružné drama z 
křížových výprav Lionheart (1987, Lví srdce) s Ericem Stoltzem a Gabrielem Byrnem, drama 
vojáka, vracejícího se po letech z vietnamského zajetí, Welcome Home (1989, Vítej domů – 
TV) s Krisem Kristoffersonem. -mim- 
 
Skjoldbjaerg, Erik k filmu Pyroman 
ERIK SKJOLDBJAERG (nar. 14. 12. 1964, Tromsø, Troms, Norsko) vystudoval Narodní filmovou 
a televizní školu v Londýně a je známý zejména jako spoluscenárista a režisér temného 
thrilleru Insomnie, jímž debutoval a jehož remake natočil ve Spojených státech Christopher 
Nolan. Díky této prvotině Skjoldbjaerg realizoval v americko-německé koprodukci drama 
Prozacový národ, ale pak se vrátil z Hollywoodu do vlasti, kde působil zejména v televizi: 
seriál Skolen (2004, Škola), minisérie Størst av alt (2007, Největší ze všech) nebo seriál 
Okkupert (2015, Okupace – TV), oceněný na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Mannheimu-Heidelbergu 2015. Za režii filmu Nokas získal norskou výroční cenu Amanda. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. filmy Vinterveien (1993, Zimní cesta; + spol. sc.), 
Close to Home (1994, Blízko k domovu; + spol. sc.) a Spor (1996, Stopa; + spol. sc.), 
psychologický thriller o únavném pátrání švédského kriminalisty po záludném vrahovi v 
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Norsku, Insomnia (1997, Insomnie; + spol. sc. – TV) se Stellanem Skarsgårdem, adaptace 
románu Elizabeth Wurtzelové o studentce, trpící depresemi, Prozac Nation (2001, Prozacový 
národ; + spol. sc. – V), moderní verze klasického dramatu Henrika Ibsena En folkefiende 
(2005, Nepřítel lidu; + spol. sc.), kriminální thriller o skutečné bankovní loupeži ve Stavangeru 
Nokas (2010), uvedený v sekci Jiný pohled na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových 
Varech 2011, psychologický thriller podle skutečných událostí o potápěči, jenž se dostane na 
stopu komplotu, V hlubinách (2013, Pioneer/Pionér; + spol. sc.), psychologické drama podle 
skutečných událostí o mladém, duševně nevyrovnaném dobrovolném hasiči, který se stane 
žhářem, Pyroman (2016, Pyromanen). -tbk- 
 
Snyder, Zack k filmu Liga spravedlnosti 
ZACK SNYDER (vlastním jménem Zachary Edward Snyder, nar. 1. 3. 1966, Green Bay, 
Wisconsin) vyrůstal v Connecticutu v rodině stoupenců scientologické církve. Po matce zdědil 
výtvarné nadání. Jeden rok studoval malířství v Londýně a pak absolvoval Uměleckou školu 
designu v kalifornské Pasadeně, kde mezi jeho spolužáky patřil například Michael Bay. Od 
začátku 90. let se uplatnil jako kameraman a režisér reklamních spotů (Nike, Reebok, 
Budweiser, UPS, BMW, Audi, Nissan, Subaru, Gatorade a jiné), za něž získal řadu ocenění. 
Režíroval také hudební videoklipy (mimo jiné Peter Murphy, Morrissey, Soul Asylum, Dionne 
Farris). Na přelomu tisíciletí koketoval s Hollywoodem a postupně přešel k celovečerní hrané 
tvorbě, do níž přinesl dynamické pojetí akce s častým používáním zpomalených záběrů a 
vytříbený vizuální styl. Jeho filmy vycházejí z komiksové estetiky, nešetří prostředky a těší se 
vesměs nadprůměrnému diváckému zájmu. Za režii snímku 300: Bitva u Thermopyl dostal 
výroční sci-fi cenu Saturn. Od září 2004 má za manželku producentku Deborah Snyderovou 
(roz. Johnsonovou). Vychovávají spolu dvě adoptivní děti a s Wesleym Collerem založili 
výrobní společnost Cruel & Unusual Films. Z předchozích dvou vztahů má Snyder dalších šest 
potomků; čtyři z rozvedeného manželství s Denise Weberovou a dvě s producentkou reklam 
Kirsten Elinovou. Na jaře 2017 se potýkal s rodinnou tragédií, když jeho dvacetiletá dcera 
Autumn spáchala sebevraždu, a požádal Josse Whedona, aby za něho dokončil postprodukci 
snímku Liga spravedlnosti. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) remake klasického 
Romerova hororu Úsvit mrtvých (2004, Dawn of the Dead; + herec) se Sarah Polleyovou a 
Vingem Rhamesem, stylizovaný historický snímek podle komiksu Franka Millera 300: Bitva u 
Thermopyl (2007, 300; + spol. sc.) s Gerardem Butlerem a Lenou Headeyovou, další 
populární komiksová adaptace z alternativní historie 80. let Strážci – Watchmen (2009, 
Watchmen; + herec) s Malin Akermanovou a Billym Crudupem, anim. f. podle románové 
série Kathryn Laskyové Legenda o sovích strážcích (2010, Legend of the Guardians: The Owls 
of Ga’Hoole), realizovaný v Austrálii, autorský akční thriller, odehrávající se ve třech 
fantazijních rovinách, Sucker Punch (2011, Sucker Punch; + nám., spol. sc., spol. prod.) s 
Abbie Cornishovou a Emily Browningovou, nová verze Supermana pod titulem Muž z oceli 
(2013, Man of Steel) s Henrym Cavillem a Amy Adamsovou, další výpravné komiksové snímky 
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti (2016, Batman v Superman: Dawn of Justice) a 
Liga spravedlnosti (2017, Justice League; + spol. nám.), oba s Benem Affleckem a Henrym 
Cavillem; (podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Sebevražedný oddíl 
(2016, Suicide Squad; r. David Ayer), Wonder Woman (2017, Wonder Woman; r. Patty 
Jenkinsová; + spol. nám., herec). -mim- 
 
Soderbergh, Steven k filmu Loganovi parťáci 
STEVEN SODERBERGH (vlastním jménem Steven Andrew Soderbergh, nar. 14. 1. 1963, 
Atlanta, Georgia) pochází z šesti dětí a je po otci švédského původu. Vyrůstal v Louisianě a už 
od třinácti let natáčel 8mm filmy. Během středoškolských studií krátce navštěvoval kurzy 
animace na Louisianské státní univerzitě v Baton Rouge, kde byl jeho otec děkanem. V 
osmnácti letech se vydal do Hollywoodu a pracoval jako asistent a později střihač v televizi. U 
filmu se neuplatnil a po návratu do Louisiany zkoušel psát scénáře a natočil krátké filmy 
Rapid Eye Movement (Rychlý pohyb očí) a Winston, na jejichž základě získal práci ve 
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společnosti, vyrábějící hudební videoklipy. Dostal příležitost režírovat dokumentární video z 
koncertního turné skupiny Yes, nazvané 9012 Live (1986), které bylo odvysíláno satelitní 
stanicí MTV (nominace na Cenu Grammy). Podle scénáře, vycházejícího z krátkého filmu 
Winston, natočil celovečerní hranou prvotinu Sex, lži a video (Cena diváků na Filmovém 
festivalu Sundance, Zlatá palma a Cena FIPRESCI ex aequo na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Cannes, Cena ISA za režii, nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA 
za scénář), jež mu přinesla nejen umělecký úspěch, ale předznamenala i nebývalý komerční 
rozkvět amerického nezávislého filmu. Ve své další tvorbě však zůstal hluboko ve stínu 
oceňovaného debutu. Teprve na sklonku 90. let nalezl potřebnou rovnováhu mezi ambicemi 
nezávislého filmaře a požadavky hollywoodské filmové výroby. Zaujal neobvyklou černou 
komedií Zakázané ovoce (Cena NSFC za režii), natočenou pro studio Universal, a vzápětí 
nezávislým thrillerem Angličan (nominace na Cenu ISA za režii). Nejúspěšnějším se pro něho 
stal rok 2000, kdy realizoval podle skutečných událostí psychologické drama Erin Brockovich 
(nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za režii) a pak polodokumentárně 
laděný pohled do světa drog Traffic – Nadvláda gangů (Oscar a Cena chicagských filmových 
kritiků za režii, nominace na Zlatý glóbus a na Cenu BAFTA za režii). V řadě výročních anket 
byl za režii obou snímků vyznamenán společnými cenami, mimo jiné NYFCC, LAFCA, NSFC a 
NBR. Největšího diváckého ohlasu dosáhl trojicí kriminálních komedií Dannyho parťáci. Od 
počátku tisíciletí je u většiny svých snímků i kameramanem (pod pseudonymem Peter 
Andrews, vycházejícím z otcových křestních jmen) a někdy i střihačem (pod matčiným dívčím 
jménem Mary Ann Bernardová). Režíroval také epizody The Quiet Room (1993, Tragický 
přehmat) a The Professional Man (1995, Profesionální zabiják) z televizního seriálu 
kriminálních příběhů Fallen Angels (Padlí andělé – TV). S častým představitelem svých děl 
Georgem Clooneym provozoval šest let výrobní společnost Section Eight, v níž kromě řady 
filmů produkovali také televizní seriály, napůl improvizované politické drama K Street (2003; 
+ režie, kam., střih) a polodokumentární komediální seriál o aspirujících hercích Unscripted 
(2005, Bez scénáře). Pro HBO natočil biografii Liberace! (Cena DGA a Emmy za režii a 
nominace na Emmy za kameru), uvedenou v některých zemích i v kinech, a seriál o lékařích 
newyorské chudinské nemocnice Knickerbocker na počátku 20. století The Knick (2014–
2015, Lékaři bez hranic; + kam., střih, spol. prod. – TV), za nějž byl dvakrát nominován na 
Emmy za režii. Byl ještě výkonným producentem sitcomu z 80. let Red Oaks (2014–2015) a 
seriálu podle vlastního filmu The Girlfriend Experience (2016, Já, společnice – TV). Za 
dokumentární speciály Roman Polanski: Pravdivý příběh a Po svém byl znovu nominován na 
Cenu Emmy. Je laureátem Ceny Roberta B. Aldriche (2013), udílené Cechem amerických 
režisérů (DGA). Vydal knihu rozhovorů s kolegou Richardem Lesterem, nazvanou Getting 
Away with It (1999, Jak to zvládnout), doplněnou vlastním deníkem z doby, kdy zanevřel na 
hollywoodský systém. V květnu 2013 zahájily provoz jeho webové stránky Extension 765 
(nazvané podle opakující se repliky Coppolova Rozhovoru), na nichž Soderbergh mimo jiné 
prodává různé memorabilie a také nabízí vlastní sestřihy některých známých filmů jiných 
režisérů, například Psycho, Nebeská brána nebo Dobyvatelé ztracené archy. Jeho manželkou 
byla herečka Betsy Brantleyová (1988–1994), s níž má dceru. V květnu 2003 se oženil s 
televizní novinářkou Jules Asnerovou. Přiznal existenci nemanželské dcery (nar. 2010). – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) komorní psychologická studie mezilidských vztahů 
Sex, lži a video (1989, Sex, Lies, and Videotape; + sc., střih) s Jamesem Spaderem, Andie 
MacDowellovou, Peterem Gallagherem a Laurou San Giacomoovou, životopis známého 
spisovatele, natočený černobíle v pražských exteriérech, Kafka (1991; + střih – TV) s Jeremym 
Ironsem, příběh dospívajícího chlapce v době hospodářské krize King of the Hill (1993, Král z 
vršku; + sc., střih), natočený podle memoárů A. E. Hotchnera, psychologický thriller 
Underneath (1994, Skryté zlo; + spol. sc. – V) s Peterem Gallagherem, filmový záznam 
dramatického monologu Spaldinga Graye, nazvaný Gray’s Anatomy (1996, Grayova 
anatomie), scientologická satira Schizopolis (1996; + sc., kam., spol. hudba, herec), v níž 
spolu s bývalou manželkou vytvořili hlavní role, adaptace románu Elmora Leonarda o dvojici 
na opačných stranách zákona Zakázané ovoce (1998, Out of Sight) s Georgem Clooneym a 
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Jennifer Lopezovou, drama muže, který přichází do Los Angeles pomstít smrt své dcery, The 
Limey (1999, Angličan – V) s Terencem Stampem, příběh ženy, která vyhrála ekologickou 
soudní při s mamutím koncernem, Erin Brockovich (2000, Erin Brockovich) s oscarovým 
výkonem Julie Robertsové, působivé drama o vlivu narkotik na americkou společnost Traffic 
– Nadvláda gangů (2000, Traffic; + kam.) s Michaelem Douglasem, remake úspěšné 
kriminální komedie Dannyho parťáci (2001, Ocean’s Eleven; + kam., herec) s Georgem 
Clooneym, Julií Robertsovou a Bradem Pittem, hořká satira z filmového zákulisí Hollywood, 
Hollywood (2002, Full Frontal; + kam., herec), remake Tarkovského sci-fi Solaris (2002, 
Solaris; + sc., kam., střih) s Georgem Clooneym, povídka Rovnováha (Equilibrium; + sc., kam., 
střih) z filmu Eros (2004, Eros), pokračování úspěšného snímku Dannyho parťáci 2 (2004, 
Ocean’s Twelve; + kam.), komorní milostný příběh s neprofesionálními herci Bublina (2005, 
Bubble; + kam., střih), čtyřminutový nesrozumitelný experimentální snímek Building No. 7 
(2006; Budova č. 7; + sc., kam., střih), drama amerického novináře v poválečném Berlíně The 
Good German (2006, Berlínské spiknutí; + kam., střih – V) s Georgem Clooneym a Cate 
Blanchettovou, závěr kriminální trilogie Dannyho parťáci 3 (2007, Ocean’s Thirteen; + kam.), 
dvoudílný příběh známého revolucionáře, nazvaný Che Guevara – Revoluce (2008, Che: Part 
One; + kam.) a Che: Part Two (2008, Che Guevara: Partyzánská válka; + kam. – V) s Beniciem 
Del Torem, dokumentárně laděný příběh luxusní manhattanské prostitutky The Girlfriend 
Experience (2009, Dívka na přání; + kam., střih – TV) s pornoherečkou Sashou Greyovou, 
kriminální drama The Informant! (2009, Informátor!; + kam. – V) s Mattem Damonem, dok. o 
mistrovi dramatických monologů Spaldingu Grayovi, nazvaný And Everything Is Going Fine 
(2010, A všechno jde skvěle), improvizovaná komedie o australských divadelnících a jejich 
inscenaci Čechovových Tří sester The Last Time I Saw Michael Gregg (2010, Když jsem 
naposledy viděl Michaela Gregga; + herec), která nebyla nikdy veřejně předváděna, 
katastrofický snímek Nákaza (2011, Contagion; + kam., hlas) s Mattem Damonem, akční 
špionážní thriller o specialistce na choulostivé operace, která se má stát obětí konspirace, 
Zkrat (2012, Haywire; + kam., střih) s debutující šampionkou bojových umění Ginou 
Caranoovou, komedie o začínajícím striptérovi Bez kalhot (2012, Magic Mike; + kam., střih) s 
Channingem Tatumem, střm. dok. o pozapomenutém filmu Arama Avakiana An Amazing 
Time: A Conversation About End of the Road (2012, Úžasná doba: Rozmluva o Konci cesty), 
komplikovaný kriminální thriller o psychiatrovi, jenž se málem stane obětí komplotu dvou 
žen, Vedlejší účinky (2013, Side Effects; + kam., střih) s Judem Lawem, Rooney Maraovou a 
Catherine Zeta-Jonesovou, životopis slavného pianisty Liberace! (TV–2013, Behind the 
Candelabra; + kam., střih) s Michaelem Douglasem v titulní roli, kriminální komedie Loganovi 
parťáci (2017, Logan Lucky; + kam., střih) s Channingem Tatumem a Adamem Driverem v 
rolích bratrské dvojice lupičů, horor Unsane (2018; + kam.), natočený iPhonem; (neúplná; 
podíl na produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Suture (1993, Stehy na duši; r. 
Scott McGehee, David Siegel – TV), The Daytrippers (1995, Cesta do města; r. Greg Mottola – 
TV), Nightwatch (1997, Hlídač mrtvých; r. Ole Bornedal; spol. sc. – V), Pleasantville: 
Městečko zázraků (1998, Pleasantville; r. Gary Ross), dok. Tribute (2001; r. Kris Curry, Rich 
Fox), Insomnie (2002, Insomnia; r. Christopher Nolan), Bombakšeft (2002, Welcome to 
Collinwood; r. Anthony Russo, Joe Russo), Daleko do nebe (2002, Far from Heaven; r. Todd 
Haynes), dok. Naqoyqatsi (2002, Naqoyqatsi; r. Godfrey Reggio), Milujte svého zabijáka 
(2002, Confessions of a Dangerous Mind; r. George Clooney), Able Edwards (2004, Schopný 
Edwards; r. Graham Robertson), Criminal (2004, Mistr zločinu; r. Gregory Jacobs; + spol. sc. – 
V), Keane (2004; r. Lodge Kerrigan – TV), Svěrací kazajka (2004, The Jacket; r. John Maybury), 
dok. Symbiopsychotaxiplasm: Take 2 ½ (2005; r. William Greaves), Dobrou noc a hodně štěstí 
(2005, Good Night, and Good Luck; r. George Clooney), kr. f. The Big Empty (2005, Velká 
prázdnota; r. Lisa Changová, Thomas Newton Sigel), Syriana (2005, Syriana; r. Stephen 
Gaghan), 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), Michael Clayton (2007, Michael Clayton; r. Tony Gilroy), I’m Not There (2007, 
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Beze mě: Šest tváří Boba Dylana; r. Todd Haynes – V), dok. Roman Polanski: Wanted and 
Desired (2008, Roman Polanski: Pravdivý příběh; r. Marina Zenovichová – V), dok. 
Playground (2009, Hřiště; r. Libby Spearsová), Solitary Man (2009, Muž v pokušení; r. Brian 
Koppelman, David Levien – V), Rebecca H. /Return to the Dogs/ (2010; r. Lodge Kerrigan), 
Musíme si promluvit o Kevinovi (2010, We Need to Talk About Kevin; r. Lynne Ramsayová), 
dok. His Way (TV–2011, Po svém; r. Douglas McGrath – TV), Hunger Games (2012, The 
Hunger Games; r. Gary Ross; druhá režie), dok. Roman Polanski: Odd Man Out (2012, Roman 
Polanski: Štvanec; r. Marina Zenovichová – TV), dok. Citizenfour (2014, Citizenfour: Občan 
Snowden; r. Laura Poitrasová – TV), Bez kalhot XXL (2015, Magic Mike XXL; r. Gregory Jacobs; 
+ kam., střih). -mim- 
 
Stahelski, Chad k filmu John Wick 2 
CHAD STAHELSKI (vlastním jménem 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, 
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; + 
druhá 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. druhá režie), Safe (2011; r. Boaz Yakin; + druhá režie – V), Hunger Games 
(2012, The Hunger Games; r. Gary Ross; + spol. druhá režie), Expendables: Postradatelní 2 
(2012, The Expendables 2; r. Simon West; + druhá režie), Po zániku Země (2013, After Earth; 
r. M. Night Shyamalan; + druhá režie), Man of Tai Chi (2013, Muž taiči; r. Keanu Reeves – V), 
RED 2 (2013, RED 2; r. Dean Parisot), Hunger Games: Vražedná pomsta (2013, The Hunger 
Games: Catching Fire; r. Francis Lawrence; + druhá režie), (režie, není-li uvedeno jinak) Plán 
útěku (2013, Escape Plan; r. Mikael Håfström; spol. druhá režie), akční thriller o zabijákovi, 
který má nevyřízené účty s newyorskou ruskou mafií, John Wick (2014, John Wick) s 
Keanuem Reevesem, Grimsby (2016, Grimsby; r. Louis Leterrier; druhá režie), Captain 
America: Občanská válka (2016, Captain America: Civil War; r. Anthony Russo, Joe Russo; 
spol. druhá režie), pokračování akčního thrilleru o zabijákovi John Wick 2 (2017, John Wick: 
Chapter 2). -mim- 
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Tanović, Danis k filmu Smrt v Sarajevu 
DANIS TANOVIĆ (nar. 20. 2. 1969, Zenica, Bosna a Hercegovina) vyrůstal v Sarajevu jako syn 
jazykovědce a učitelky hudby. Studoval klavír na sarajevské konzervatoři a intermediální režii 
na Akademii dramatických umění v Sarajevu (1989–1993) a v prvních dvou letech války tam 
vedl archiv dokumentárních filmů. Na stejné škole vyučuje. Jeho válečné reportážní snímky, 
jež natáčel se stálým štábem, byly přebírány televizemi celého světa. Vzdělání si prohloubil 
studiem režie v bruselském INSAS (1995–1997). Napsal a režíroval divadelní hru A Madman 
and Nun (Blázen a jeptiška). Natočil řadu dokumentárních reportážních filmů (Dervishs, My 
Mother Shahid, A Year After), než debutoval v celovečerní hrané tvorbě válečnou 
tragikomedií Země nikoho, oceněnou mimo jiné Oscarem, Zlatým glóbem a Cenou LAFCA za 
nejlepší cizojazyčný film, Césarem za debut, Cenou za scénář na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Cannes 2001, Evropskou filmovou cenou za scénář, Cenou diváků na 
Mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu (2001), na Mezinárodním filmovém 
festivalu v São Paulu a na Mezinárodním filmovém festivalu v Rotterdamu 2002) a Cenou 
studentské poroty za debut a Cenou diváků na Mezinárodním filmovém festivalu v Chotěbuzi 
2001. Z dalších ocenění připomínáme Velkou cenu poroty Stříbrného medvěda Zvláštní 
uznání ekumenické poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně 2013 za Epizodu ze 
života sběrače železa nebo Velkou cenu poroty a Cenu FIPRESCI na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Berlíně 2016 za Smrt v Sarajevu. Téma války či jejích ozvuků jej provází i v dalších 
dílech. S francouzskou manželkou má pět dětí; v roce 2009 s ní založil Montessoriho školu v 
Sarajevu, kde žijí. Bosenská dokumentaristka Ines Tanovićová (nar. 1965) s ním není v 
příbuzenském svazku. – Filmografie: (režie a scénář, není-li uvedeno jinak) kr. dok. L’aube 
(1996, Úsvit), střm. dok. Budjenje (1999, Probuzení), tragikomický příběh tří vojáků ze 
znepřátelených stran, kteří se ocitnou v zákopu mezi frontovou linií a které se pokouší 
zachránit mezinárodní jednotka, Země nikoho (2001, No Man’s Land; + hudba), segment 
Bosna-Hercegovina z kolektivního díla 11ʹ09″01 (2002, 11ʹ09″01), drama tří sester a jejich 
matky, usilujících o sblížení po dávném incidentu z dětství, podle scénáře Krzysztofa 
Kieślowského a Krzysztofa Piesiewicze L’enfer (2005, Peklo; režie, spol. hudba – V), příběh 
válečných fotografů během ozbrojeného konfliktu v Kurdistánu Triage (2009, Oči války; + 
hudba – V) s Colinem Farrellem, hořká komedie z období po pádu komunismu v Jugoslávii a 
na počátku občanské války o emigrantu, který po návratu do rodné vesnice už nechce znovu 
utéct, Cirkus Columbia (2010), kr. rodinné drama Prtljag (2011, Zavazadla), kr. dok. Jedan 
dan na Drini (2011, Jeden den na Drině; spol. r. Ines Tanovićová; spol. režie), sociální drama 
podle skutečné události o romské rodině, bojující za záchranu matčina života, Epizoda ze 
života sběrače železa (2012, Epizoda u životu berača željeza), Cizí oběd (2013, Dabba; r. 
Ritesh Batra; spol. prod.), drama podle skutečných událostí o obchodníkovi z farmaky v 
Pákistánu, který zjistí, že jím prodávaná dětská výživa způsobuje smrt, Tigers (2014; režie, 
nám., spol. sc.), politický thriller podle hry francouzského filozofa Bernarda-Henriho Lévyho o 
událostech v sarajevském hotelu během příprav konference o první světové válce, Smrt v 
Sarajevu (2016, Smrt u Sarajevu). -fik- 
 
Tartakovsky, Genndy k filmu Mazlíček 
GENNDY TARTAKOVSKY (vlastním jménem Gennadij Borisovič Tartakovskij, nar. 17. 1. 1970, 
Moskva) pochází ze židovské rodiny (otec byl zubař, ošetřující mimo jiné i sovětský hokejový 
tým), která se v jeho raném dětství vystěhovala nejdříve do Itálie, a když mu bylo sedm let, 
do amerického Chicaga. Dva roky studoval animaci na chicagské Columbia College a později 
na prestižním Kalifornském uměleckém institutu (CalArts). Jako animátor začínal ve 
Španělsku a pak ve firmě Hanna-Barbera, pro jejíž televizní kanál Cartoon Network vytvořil 
úspěšnou sérii Dexter’s Laboratory (1995–2003, Dexterova laboratoř – TV), vycházející z jeho 
krátkého studentského filmu a oceněnou cenou Annie (1995). Po ní následovaly neméně 
úspěšné seriály The Powerpuff Girls (1998–2005, Neporazitelné dívky) a Samurai Jack (2001–
2017, Samuraj Jack), jenž získal ceny Emmy (2004) a Annie (2005). George Lucas mu svěřil 
projekt animovaného seriálu Star Wars: Clone Wars (2003–2005, Star Wars: Klonové války – 
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TV), oceněný dvakrát cenou Emmy (2004, 2005) a cenou Annie (2006), po němž následoval 
seriál Sym-Bionic Titan (2010–2011). V celovečerní animované tvorbě se prosadil snímkem 
studia Sony Pictures Animation Hotel Transylvánie, který ovšem převzal už v rozpracovaném 
stádiu; film byl nominován na Zlatý glóbus za animovaný film. Za svou dosavadní tvorbu 
získal prestižní Cenu Winsora McCaye (2007). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. 
f. The Big Sister (1995, Velká sestra; + sc.), Samurai Jack: The Premiere Movie (TV–2001, 
Samuraj Jack: První film; + spol. sc.), kr. f. Korgoth of Barbaria (TV–2006, Korgoth z Barbarie; 
spol. r. Aaron Springer), hororová komedie o upíru Draculovi, provozujícím podnik pro 
příšery, Hotel Transylvánie (2012, Hotel Transylvania), kr. f. Goodnight, Mr. Foot (2012, 
Dobrou noc, pane Noho), vycházející z postav Hotelu Transylvánie, pokračování úspěšného 
titulu, v němž má Dracula starost o to, zda jeho vnuk bude člověkem nebo upírem, Hotel 
Transylvánie 2 (2015, Hotel Transylvania 2), kr. f. Mazlíček (2017, Puppy!; + sc.), uvedený 
jako předfilm u animované komedie Emoji ve filmu (2017, The Emoji Movie; r. Tony Leondis) 
a představující zároveň upoutávku na připravovaný Hotel Transylvania 3 (2018, Hotel 
Transylvánie 3; + spol. sc.).  -tbk- 
 
Téchiné, André k filmu V sedmnácti 
ANDRÉ TÉCHINÉ (nar. 13. 3. 1943, Valence d’Agen, Tarn-et-Garonne) pochází z rodiny 
výrobce zemědělské techniky, jejíž předkové přišli ze Španělska. Navštěvoval katolickou 
internátní školu v Montaubanu. Po maturitě na státním lyceu jej zájem o film přivedl do 
Paříže. Nesložil přijímací zkoušky na IDHEC a začal psát články a recenze do Cahiers du 
Cinéma (1964–1967). Režíroval dva krátké filmy, jednu divadelní hru a další praktické 
zkušenosti získal jako asistent režie, mimo jiné u Jacquesa Rivettea. Od konce 60. let se 
uplatnil jako režisér snímků o lidech, hledajících své místo v životě. V jeho dílech, 
vyznačujících se vnitřním napětím, plynulou elegancí a opravdovými emocemi, jsou důležité 
činy a jednání postav, které pozoruje z bezprostřední blízkosti. Využíval služeb předních 
francouzských herců a také stálých spolupracovníků (například kameraman Bruno Nuytten 
nebo skladatel Philippe Sarde). Se svými filmy pravidelně soutěžil na významných 
přehlídkách, mimo jiné na festivalech v Cannes (šestkrát) a v Berlíně (třikrát). Jeho 
nejoceňovanějším titulem se stalo drama Divoké rákosí (Cena Louise Delluca, Ceny NYFCC, 
NSFC a LAFCA za nejlepší zahraniční film, César za nejlepší film, režii a scénář), jež původně 
vzniklo na objednávku jako pilotní díl televizního seriálu Tous les garçons et les filles de leur 
âge... (Všichni chlapci a děvčata svého věku...). Získal Cenu za režii na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Cannes (Schůzka) a sedm z jeho filmů mělo nominace na Césara, Baroko 
(film a režie), Schůzka (režie), Nevinní (film a režie), Nelíbám (režie), Mé oblíbené období 
(film, režie a scénář), Děti noci (film a režie), Svědkové (režie). Na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Cannes 2017 byla uspořádána přehlídka jeho tvorby. – Filmografie: (scénář či 
podíl na něm a režie, není-li uvedeno jinak) psychologická studie šílené dívky Paulina s’en va 
(1969, Paulina odchází) s Bulle Ogierovou, příběh rozvětvené maloměstské rodiny v průběhu 
několika desetiletí Souvenirs d’en France (1975, Vzpomínky na Francii – TV) s Jeanne 
Moreauovou, Michelem Auclairem a Marie-France Pisierovou, kriminální thriller o dívce, jež 
se zamiluje do vraha svého milence, Barocco (1976; + spol. píseň – TV) s Isabelle Adjaniovou 
a Gérardem Depardieuem, životopisný snímek o známých anglických spisovatelkách Les 
soeurs Brontë (1979, Sestry Brontëovy – TV) s Isabelle Adjaniovou, Marie-France Pisierovou 
a Isabelle Huppertovou, psychologický příběh milostného vztahu seriozní lékařky a 
lehkomyslného mladíka Hasnoucí den (1981, Hôtel des Amériques) s Catherine 
Deneuveovou a Patrickem Dewaerem, střm. psychologický příběh dvou bratrů La Matiouette 
ou l’Arrière-pays (1983, La Matiouette aneb Zázemí), natočený černobíle podle hry Jacquese 
Nolona, noirové melodrama o bouřlivých vztazích mladé herečky, která přichází z venkova do 
Paříže, Rendez-vous (1985, Schůzka – V) s Juliette Binocheovou, střm. dok. L’atelier (1985, 
Studio), psychologické drama z jihofrancouzského venkova Místo zločinu (1986, Le lieu du 
crime) s Catherine Deneuveovou, Victorem Lanouxem a Danielle Darrieuxovou, drama dívky 
přitahované dvěma rozdílnými muži Les innocents (1987, Nevinní; + spol. píseň) se Sandrine 
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Bonnaireovou, melancholický portrét venkovského chlapce, který se chce v Paříži uplatnit 
jako herec, J’embrasse pas (1991, Nelíbám – TV) s Manuelem Blancem, Philippem Noiretem 
a Emmanuelle Béartovou, drama sourozenců, venkovské právničky a úspěšného chirurga, 
Ma saison préférée (1993, Mé oblíbené období – TV) s Catherine Deneuveovou a Danielem 
Auteuilem, bukolický příběh o politickém a sexuálním probuzení čtyř studentů internátní 
školy Les roseaux sauvages (1994, Divoké rákosí – TV), zasazený do doby alžírské války, 
kriminální drama o policistovi, vyšetřujícím smrt svého bratra, Les voleurs (1996, Děti noci – 
V) s Danielem Auteuilem a Catherine Deneuveovou, příběh milostného vztahu Alice et 
Martin (1998, Alice a Martin – TV) s Juliette Binocheovou, tři propojené příběhy z marockého 
Tangeru Loin (2001, Daleko), adaptace válečného románu Gillese Perraulta Chlapec s šedýma 
očima o uprchlících z okupované Paříže pod názvem Les égarés (2003, Zbloudilí – TV) s 
Emmanuelle Béartovou a Gaspardem Ullielem, romantické drama o setkání milenců po 
třiceti letech Les temps qui changent (2004, Časy se mění – V) s Catherine Deneuveovou a 
Gérardem Depardieuem, příběh skupiny přátel, kteří se v Paříži poloviny 80. let poprvé 
dostanou do kontaktu s onemocněním AIDS, Les témoins (2007, Svědkové) s Michelem 
Blancem a Emmanuelle Béartovou, drama podle skutečného případu vymyšleného 
antisemitského útoku La fille de RER (2009, Dívka z vlaku) s Émilie Dequenneovou a 
Catherine Deneuveovou v roli její matky, drama z Benátek o spisovateli posedlém 
sledováním vlastní ženy Impardonnables (2011, Neodpustitelné) s Andrém Dussollierem a 
Carole Bouquetovou, drama podle dodnes nevyřešeného případu zmizení bohaté dědičky z 
poloviny 70. let, L’homme qu’on aimait trop (2014, Neodolatelný muž) s Guillaumem 
Canetem a Catherine Deneuveovou, komorní psychologické drama o sexuálním zrání dvou 
mladíků z podhůří Pyrenejí V sedmnácti (2016, Quand on a 17 ans), příběh dezertéra z první 
světové války, který se skrývá v ženském převleku, Nos années folles (2017, Bláznivá léta), 
(podíl na scénáři) Aloïse (1974; r. Liliane de Kermadecová), Hughie (TV–1983; r. Frédéric 
Compain), Mauvaise fille (1990, Špatná dcera; r. Régis Franc), Transatlantique (1997; r. 
Christine Laurentová), Café de la plage (2001, Kavárna na pláži; r. Benoît Graffin), (herec, 
není-li uvedeno jinak) Brigitte et Brigitte (1966, Brigitte a Brigitte; r. Luc Moullet), střm. f. 
L’accompaniment (1966, Doprovod; r. Jean-André Fieschi), Les idoles (1968, Idoly; r. Marc’O; 
+ asistent režie), La maman et la putain (1973, Maminka a děvka; r. Jean Eustache). -mim- 
 
Titleová, Stacy k filmu Skryté zlo 
STACY TITLEOVÁ (nar. 21. 2. 1963, Plainview, Long Island, New York – zem. 11. 1. 2021, Los 
Angeles, Kalifornie) začínala po absolutoriu Brownovy univerzity v Rhode Islandu jako 
redaktorka a investigativní novinářka. Zaujala krátkým snímkem z 50. let Dole v přístavu, za 
nějž byla se svým mužem nominována na Oscara, i celovečerní prvotinou Poslední večeře 
(Grand Prix na festivalu kriminálních filmů v Cognacu). Na všech svých dílech spolupracuje s 
manželem, hercem, scenáristou a producentem Jonathanem Pennerem (nar. 1962), s nímž 
také vychovává dvě děti. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Down on the 
Waterfront (1993, Dole v přístavu; + spol. sc., spol. prod.) o dvou filmařích, kteří se sejdou s 
odborovým předákem, aby se pokusili napravit reputaci odborů poškozenou známým 
Kazanovým dílem, satirický příběh idealistických studentů, kteří chtějí zbavit svět pravicových 
extremistů, The Last Supper (1995, Poslední večeře; + spol. prod. – TV) s Cameron Diazovou, 
Ronem Eldardem a Annabeth Gishovou, drama mladého muže inspirované Hamletem Let 
the Devil Wear Black (1999, Ať se ďábel oblékne do černého; + spol. sc., spol. prod.) s 
manželem v hlavní roli, triptych hororových povídek Hood of Horror (2006, Čtvrť hrůzy), 
western o začátcích populárního maskovaného hrdiny The Lone Ranger (TV–2002, Osamělý 
strážce; r. Jack Bender; spol. sc., spol. prod. – TV), který měl původně odstartovat 
stejnojmenný seriál, psychologický horor o tajemném muži, nutícím lidi k vraždám a 
sebevraždám, Skryté zlo (2016, The Bye Bye Man). -mim- 
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Trueba, Fernando k filmu Španělská královna 
FERNANDO TRUEBA (vlastním jménem Fernando Rodríguez Trueba, nar. 18. 1. 1955, Madrid) 
vystudoval Fakultu informačních věd na Madridské univerzitě (UCM) a působil jako filmový 
kritik v deníku El País a týdeníku La Guía del Ocio (1974–1979). Založil vlastní filmový 
měsíčník Casablanca (1980), který vedl dva roky. Zároveň natáčel krátké hrané či 
dokumentární snímky a spolupracoval jako scenárista a producent na krátkometrážních 
filmech jiných režisérů. V roce 1980 realizoval celovečerní hraný film Ópera prima (název 
odkazuje na první setkání dvou mladých lidí na madridském náměstí Opery), v němž již 
uplatnil tematické, vypravěčské i stylistické charakteristiky své následující tvorby. Často 
kombinuje žánrové polohy komedie, romance a dramatu a příběhy zpravidla situuje do 
dějinných událostí Španělska a Evropy 20. století, přičemž zejména adaptuje literární či 
divadelní díla. V dokumentární tvorbě se zaměřuje především na jazzovou hudbu a 
hudebníky z různých národních kultur a většinou kombinuje formu interview se sociální 
analýzou prostředí. V roce 1988 se stal prezidentem Španělské akademie filmových věd a 
umění. V roce 1998 pobýval v Praze kvůli natáčení filmu Dívka tvých snů. Je činný i jako 
producent ve vlastní společnosti Fernando Trueba P. C. (Producciones Cinematográficas) a 
působí rovněž jako hudební producent se zaměřením na hudbu Latinské Ameriky. Vydal 
knihy Mi diccionario de cine (1977, Můj filmový slovník) a Diccionario del Jazz Latino (1998, 
Slovník latinskoamerického jazzu). Podílel se jako producent na dokumentární televizní sérii 
Magicians of the Earth (1990–1992, Kouzelníci na zemi) a jako spoluscenárista a 
spoluproducent na seriálech La mujer de tua vida (1990, Žena tvého života) a La mujer de tua 
vida 2 (1994, Žena tvého života 2). Z filmových ocenění připomínáme Stříbrného Huga za 
debut na Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu 1980 (Ópera prima), Stříbrného 
medvěda za výjimečný umělecký přínos ex aequo na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Berlíně 1987 (Rok probuzení), Oscara za neaglicky mluvený film a Cenu BAFTA (Belle 
Époque), Evropskou filmovou cenu za animovaný film a nominaci na Oscara za animovaný 
film (Chico & Rita), Stříbrnou mušli za režii na Mezinárodním filmovém festivalu v San 
Sebastiánu 2012 (Umělec a modelka) a ceny Goya za nejlepší film (Dívka tvých snů, Belle 
Époque), za režii a scénář (Sen o bláznivé opici, Belle Époque) a za nejlepší dokument (Zázrak 
jménem Candeal). Je držitelem čestné ceny za celoživotní dílo z Mezinárodního filmového 
festivalu ve Valladolidu (2015). Jeho bratr a častý spolupracovník David Trueba (nar. 1969) je 
scenárista a režisér, manželka a častá spolupracovnice Cristina Hueteová je producentkou; 
jejich syn Jonás Trueba (nar. 1981) působí také jako scenárista a režisér. – Filmografie (režie, 
scénář či podíl na něm, není-li uvedeno jinak): (dokumenty) kr. f. Úrculo (1977), Mientras el 
cuerpo aguante (1982, Zatímco tělo trpí; + spol. prod.), režijní účast na kolektivním 
dokumentu Lumière et compagnie (1995, Lumière & spol. – TV), Calle 54 (2000, Ulice 54; + 
spol. prod.), Blanco y negro (2003, Černá a bílá; + spol. prod.), El milagro de Candeal (2004, 
Zázrak zvaný Candeal), režijní účast na politicky zaměřeném kolektivním dok. Hay motivo 
(2004, Máš motiv), (krátké hrané filmy) příběh dvou mladých filmařů s finančními problémy 
Óscar y Carlos (1974, Oscar a Carlos; + spol. kam., střih, spol. prod.), příběh flirtujícího muže 
En legítima defensa (1977, V legitimní sebeobraně), komedie o trablích mladého páru při 
rozchodu Homenage à trois (1978), příběh na motivy stejnojmenné Ezopovy bajky El león 
enamorado (1979, Zamilovaný lev; + spol. prod.), remake vlastního filmu Óscar y Carlos 82 
(1982, Oscar a Carlos 82; + prod.), (celovečerní hrané filmy) komedie o setkání začínajícího 
mladého spisovatele a studující houslistky Ópera prima (1980), komediální romance o 
hudebním skladateli, prožívajícím manželskou krizi, Sal gorda (1984, Hrubián; + spol. prod.), 
situační komedie podle hry Johna T. Chapmana a Raye Cooneyho Buď nevěrná a nedívej se s 
kým (1985, Sé infiel y no mires con quién), retro komedie ze 40. let o nemocném mladíkovi, 
který se v sanatoriu zamiluje do zdravotní sestry El año de las luces (1986, Rok probuzení), 
mysteriózní thriller z filmového prostředí podle stejnojmenného románu Christophera 
Franka El sueño del mono loco (1989, Sen o šílené opici), romantická retro komedie ze 
španělské občanské války Belle Époque (1992 – TV), hořká komedie podle stejnojmenné hry 
Érica Rohmera El trio en mi bemoll (1993, Trio v mém b-moll), romantická komedie podle 
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románu Donalda E. Westlakea Rošády o galeristovi, zamilovaném do dvou sester, který řeší 
situaci pomocí bratra-dvojčete, Jedna navíc (1995, Two Much), epizoda L’enquête 
(Vyšetřování; + sc.) z detektivního televizního seriálu Lumière sur un massacre (TV–1996, 
Zaostřeno na masakr), hořká retro komedie z prostředí ateliérů o skupině španělských 
filmařů, kteří natáčejí v nacistickém Německu koprodukční snímek, Dívka tvých snů (1998, La 
niña de tus ojos), mysteriózní drama s dobrodružnými prvky podle stejnojmenného románu 
Juana Marsého El embrujo de Shanghai (2002, Šanghajské kouzlo), existenciální drama s 
kriminální zápletkou o propuštěném zloději, který se znovu zaplete do loupeže, El baile de la 
Victoria (2009, Tanečnice a zloděj – TV), animované hudební melodrama o jazzovém 
hudebníkovi a zpěvačce Chico & Rita (2010; spol. r. Tono Errando, Javier Mariscal), 
společenské retro drama, situované do Francie během druhé světové války, El artista y la 
modelo (2012, Umělec a modelka), hořká komedie z filmového prostředí frankistického 
Španělska v 50. letech, navazující na Dívku tvých snů a nazvaná Španělská královna (2016, La 
reina de España), (podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak; pouze celovečerní filmy) epizoda 
Koñensonaten (r. Fernando Colomo) z povídkového filmu Cuentos eróticos (1980, Erotické 
povídky), La mano negra (1980, Černá ruka; r. Fernando Colomo), A contratiempo (1982, 
Nevhod; r. Óscar Ladoire; + spol. prod.), De tripas corazón (1985, Kousnout do kyselého 
jablka; r. Julio Sánchez Valdés; + spol. prod.), Miss Caribe (1988, Miss Karibik; r. Fernando 
Colomo), Suspiros de España /y Portugal/ (1995, Vzdechy Španělska /a Portugalska/; r. José 
Luis García Sánchez), (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak; pouze celovečerní tvorba) 
Vecinos (1981, Sousedé; r. Alberto Bermejo), Lulú de noche (1986, Noční Lulú; r. Emilio 
Martínez Lázaro), El juego más divertido (1988, Nejzábavnější hra; r. Emilio Martínez Lázaro), 
Alas de mariposa (1991, Motýlí křídla; r. Juanma Bajo Ulloa; prod.), Sublet (1992, Podnájem; 
r. Chus Gutiérrezová), La buena vida (1996, Dobrý život; r. David Trueba), Wit (2004; r. Lluís 
Pasqual), dok. Old Man Bebo (2008, Starý muž Bebo; r. Carlos Carcas), (herec) kr. filmy La 
retención (1978, Zdržení; r. Óscar Ladoire) a Para unas prisas... (1980, Kvůli několika 
chvatům... ; r. Andrés Santana), Torrente, el brazo tonto de la ley (1998, Blbec jménem 
zákona; r. Santiago Segura – TV), Spanish Fly (1998, Španělská moucha; r. Daphna 
Kastnerová), Qué fue de Jorge Sanz? Buena racha (TV–2017, Co se stalo Jorgemu Sanzovi? 
Hodně štěstí; r. David Trueba). -jš- 
 
Valčanov, Petar k filmu Glory 
PETAR VALČANOV (nar. 15. 5. 1982, Plovdiv) vystudoval režii na Národní divadelní a filmové 
akademii v Sofii (2008). Filmovou dráhu hned na počátku spojil se svou pozdější manželkou 
Kristinou Grozevovou (nar. 1976). Natočili několik krátkých či středometrážních filmů a 
podíleli se na několika televizních seriálech. Jejich snímek Skok byl jako vůbec první 
bulharský krátký film nominován na Cenu Evropské filmové akademie a získal ceny za 
nejlepší krátký film na Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Bruselu a na Mezinárodním 
festivalu krátkých filmů v Pusanu. Celovečerní debut Lekce obdržel mimo jiné Cenu nových 
režisérů na Mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu 2014, Zvláštní cenu poroty na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Tokiu 2014, cenu Bronzový Alexandr a Cenu za scénář na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Soluni 2014 nebo Velku cenu Sofie, Cenu za nejlepší 
bulharský film a Cenu diváků na Mezinárodním filmovém festivalu v Sofii 2015. Mají vlastní 
filmovou společnost Abraxas Film. Petar Valčanov není příbuzný s významným bulharským 
filmařem Rangelem Valčanovem (1928–2013). – Filmografie: (neúplná; spol. s Kristinou 
Grozevovou; podíl na scénáři a režii, není-li uvedeno jinak) Pritča za života (2009, 
Podobenství o životě), střm. filmy Avarijno kacane (2010, Nouzové přistání; + střih) a Skok 
(2012, Skok; + střih, spol. prod.), celovečerní hraný debut, morální drama učitelky, jež se 
kvůli splacení manželova dluhu dopustí zločinu, Lekce (2014, Urok; + střih, spol. prod.), 
tragikomedie o poctivém drážním dělníkovi a ctižádostivé manažerce, která ho málem zničí, 
Glory (2016, Slava; + střih, spol. prod.). -tbk- 
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Vaughn, Matthew k filmu Kingsman: Zlatý kruh 
MATTHEW VAUGHN (vlastním jménem Matthew Allard Robert Vaughn, nar. 7. 3. 1971, 
Paddington, Londýn) je potomkem dcery realitního magnáta Kathy Ceatonové, která se 
domnívala, že jeho otcem je známý americký herec Robert Vaughn, s nímž v té době žila. 
Pozdější testy však prokázaly, že jeho biologickým otcem byl anglický aristokrat George de 
Vere Drummond (kmotřenec krále Jiřího VI.), jehož jméno přijal v občanském životě 
(Matthew de Vere Drummond). Po maturitě na internátní škole Stowe School v anglickém 
Buckinghamu strávil Vaughn rok cestováním a nějaký čas působil v Los Angeles jako asistent 
režie. Po návratu do Anglie studoval antropologii a starověkou historii na londýnské 
University College, ale školu opustil a pokoušel se uplatnit jako producent. Prosadil se 
spoluprací s režisérem Guyem Ritchiem, zejména na jeho prvotině Sbal prachy a vypadni 
(nominace na Cenu BAFTA za nejlepší britský film). Jako výkonný producent je podepsán i 
pod odvozeným televizním seriálem Lock, Stock (2000) a pod dvěma reality show Make My 
Day (2003, Den na přání) a Swag (2003–2004, Kořist). Jako režisér navázal na své 
producentské počiny s Guyem Ritchiem a debutoval gangsterskou komedií Po krk v extázi 
(nominace na Cenu BAFTA pro nového tvůrce). Oceněn byl také za komiksový snímek Kick-
Ass (nominace na Britskou nezávislou filmovou cenu za scénář a za režii), ale největší divácký 
ohlas mu přinesl jeden z dílů populární série X-Men: První třída. Často spolupracuje se 
scenáristkou Jane Goldmanovou. V květnu 2002 se oženil se známou modelkou Claudií 
Schifferovou (nar. 1970), s níž vychovává syna a dvě dcery. – Filmografie: (produkce či podíl 
na ní, není-li uvedeno jinak) The Innocent Sleep (1995, Nevinný spánek; r. Scott Michell – 
TV), Sbal prachy a vypadni (1998, Lock, Stock and Two Smoking Barrels; r. Guy Ritchie; + 
herec), podfu(c)k (2000, Snatch; r. Guy Ritchie), Mean Machine (2001, Fotbal za mřížemi; r. 
Barry Skolnick – V), Swept Away (2002, Trosečníci; r. Guy Ritchie – V), Harry Brown (2009; r. 
Daniel Barber – V), Dluh (2010, The Debt; r. John Madden; + spol. sc.), Kick-Ass 2 (2013, Kick-
Ass 2; r. Jeff Wadlow), X-Men: Budoucí minulost (2014, X-Men: Days of Future Past; r. Bryan 
Singer; spol. nám.), Fantastická čtyřka (2015, Fantastic Four; r. Josh Trank), Orel Eddie (2016, 
Eddie the Eagle; r. Dexter Fletcher), (režie, není-li uvedeno jinak) příběh drogového 
obchodníka Po krk v extázi (2004, Layer Cake; + spol. prod.) s Danielem Craigem, pohádková 
fantasy podle úspěšné knihy Neila Gaimona Hvězdný prach (2007, Stardust; + spol. sc., spol. 
prod.) s Claire Danesovou, akční komiksový snímek Kick-Ass (2009, Kick-Ass; + spol. sc., spol. 
prod.) s Aaronem Johnsonem v úloze titulního adepta superhrdinského řemesla, prequel 
úspěšné série X-Men: První třída (2011, X-Men: First Class; + spol. sc.) s Jamesem McAvoyem 
a Michaelem Fassbenderem, dobrodružná akční komedie Kingsman: Tajná služba (2015, 
Kingsman: The Secret Service; + spol. sc., spol. prod.) s Taronem Egertonem a Colinem 
Firthem a její pokračování Kingsman: Zlatý kruh (2017, Kingsman: The Golden Circle; + spol. 
sc., spol. prod.). -mim- 
 
Verbinski, Gore k filmu Lék na život 
GORE VERBINSKI (vlastním jménem Gregor Verbinski, nar. 16. 3. 1964, Oak Ridge, 
Tennessee) je prostředním z pěti dětí jaderného fyzika polského původu a vyrůstal v 
jihokalifornském městě La Jolla. V roce 1987 absolvoval filmovou fakultu Kalifornské 
univerzity (UCLA). Během studia působil jako kytarista punkových kapel The Daredevils a 
Little Kings. Prosadil se jako režisér hudebních klipů (Bad Religion, Monster Magnet a jiné) a 
zejména reklamních spotů (mimo jiné Budweiser, Nike, Coca Cola, Skittles, 7–Up, Canon, 
United Airlines), za něž dostal čtyřikrát cenu Clio. V Hollywoodu se prosadil díky Stevenu 
Spielbergovi, který mu dal příležitost ve studiu DreamWorks. Celosvětový divácký úspěch 
měly první tři díly populární filmové série Piráti z Karibiku, natočené podle stejnojmenné 
atrakce v Disneylandu, ale jeho nejzdařilejším dílem je animovaný western Rango (mimo jiné 
Oscar a Cena BAFTA za nejlepší animovaný film). V roce 2001 zaskočil za vyčerpaného 
Simona Wellse a režíroval některé scény sci-fi snímku Stroj času (2002, The Time Machine). O 
svém soukromí neposkytuje informace, žije s manželkou a dvěma syny v Los Angeles. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. The Ritual (1996; + sc.), bláznivá komedie Hon 
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na myš (1997, Mousehunt) s Nathanem Lanem, dobrodružná romantická komedie Mexičan 
(2001, The Mexican) s Bradem Pittem a Julií Robertsovou, remake úspěšného japonského 
hororu Kruh (2002, The Ring) s Naomi Wattsovou, výpravný dobrodružný snímek Piráti z 
Karibiku: Prokletí Černé perly (2003, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) s 
Johnnym Deppem a Geoffreyem Rushem, drama úspěšného televizního moderátora The 
Weather Man (2004, Pan Rosnička – V) s Nicolasem Cagem, souběžně natáčená pokračování 
Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže (2006, Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest) a 
Piráti z Karibiku: Na konci světa (2007, Pirates of the Caribbean: At World’s End) se stejným 
hereckým obsazením, anim. příběh z Divokého západu Rango (2011, Rango; + spol. nám., 
spol. písně, spol. prod., hlas), akční dobrodružný snímek na motivy populárního 
westernového televizního seriálu o maskovaném hrdinovi a jeho indiánském partnerovi 
Osamělý jezdec (2013, The Lone Ranger; + spol. prod.) s Armiem Hammerem a Johnnym 
Deppem, horor z luxusního lázeňského střediska ve švýcarských Alpách Lék na život (2017, A 
Cure for Wellness; + spol. nám., spol. prod.) s Danem DeHaanem a Jasonem Isaacsem; (podíl 
na výkonné produkci) Walter Mitty a jeho tajný život (2013, The Secret Life of Walter Mitty; 
r. Ben Stiller). -mim- 
 
Villeneuve, Denis k filmu Blade Runner 2049 
DENIS VILLENEUVE (nar. 3. 10. 1967, Trois-Rivières, Quebec) pochází ze čtyř dětí notářské 
rodiny. Původně se zajímal o vědu, ale nakonec vystudoval film na Quebecké univerzitě v 
Montrealu (1990). Přihlásil se do soutěžního televizního pořadu La course Europe-Asie 
(1990–1991, Závod Evropa-Asie), jehož účastníci měli za úkol natáčet v určených destinacích 
krátké snímky, hodnocené porotou. Umístil se na prvním místě a dostal možnost režírovat 
dokument REW FFWD pro kanadský Národní filmový úřad (ONF). Natáčel videoklipy (Daniel 
Bélanger, Cirque du Soleil, Beau Dommage) a pokračoval v realizaci krátkých filmů, mezi 
nimiž vyniká alegorie o lidské nenasytnosti Další patro, za niž obdržel vavříny na mnoha 
festivalech (mimo jiné Cannes, Seattle, Nashville, Sitges, Calgary, Aspen, Anchorage) a také 
výroční kanadské ceny Jutra a Genie. Díky svým celovečerním filmům se Villeneuve zařadil 
mezi přední kanadské režiséry. Dva z nich (Maelström, Požáry) mu přinesly dvojitá vítězství 
při udílení domácích cen (Jutra i Genie) v kategoriích režisérů a scenáristů a oceněny byly i 
jeho další domácí tituly Polytechnika (Genie a Jutra za režii) a Nepřítel (Genie za režii). 
Prosadil se také na mezinárodním poli, nejvýrazněji s Maelströmem (Cena za nejlepší 
kanadský film na Mezinárodním filmovém festivalu v Montrealu, Cena FIPRESCI na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně) a s Požáry (mimo jiné Velká cena na 
Mezinárodním filmovém festivalu ve Varšavě, nominace na Oscara, Cenu BAFTA, Césara a 
Donatellova Davida v kategorii zahraničních filmů). V červenci 2011 osobně uvedl na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech své dva krátké a první čtyři celovečerní 
snímky. Využil pozvání do Hollywoodu, kde potvrdil své kvality i v rámci mainstreamové 
produkce. Ambiciózní thrillery Zmizení a Sicario: Nájemný vrah se zabývají jeho oblíbenou 
tematikou, zkoumáním aspektů násilí a jeho vlivu na lidské chování. Zaujal také sci-fi 
dramatem s výrazným filozofickým a etickým přesahem Příchozí (Cena Saturn, nominace na 
Oscara a na Cenu BAFTA). Jeho největším projektem je pokračování legendární sci-fi Blade 
Runner 2049. Jeho první ženou byla herečka Macha Grenonová, s níž má tři děti. V roce 2015 
se jeho druhou manželkou stala bývalá rozhlasová reportérka Tanya Lapointeová. Mladší 
bratr Martin Villeneuve (nar. 1978) pracuje jako dokumentarista. – Filmografie: (krátké filmy; 
režie, není-li uvedeno jinak) půlhodinové dok. psychodrama o fotografovi, uvízlém v chudém 
ghettu jamajského Kingstonu, nazvané podle ovládacích knoflíků magnetofonu REW FFWD 
(1994; + sc.), povídka Le technétium (Technecium; + sc.), zařazená do filmu Cosmos (1996), 
dvouminutový portrét slibujícího politika 120 Seconds to Get Elected (2006, 120 vteřin ke 
zvolení; + sc.), podíl na kolektivním filmu Un cri au bonheur (2007, Výkřik štěstí), složeném z 
interpretací 21 básní quebeckých básníků, surrealistická satira o hostech opulentní večeře 
Next Floor (2008, Další patro), experimentální snímky, tříminutový Rated R for Nudity (2011, 
Mládeži nepřístupno kvůli nahotě; + spol. střih) a jednominutový Étude empirique sur 
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l’influence du son sur la persistance rétienne (2011, Empirická studie o vlivu zvuku na sítnici; 
+ sc., kam., střih), (celovečerní filmy; režie, není-li uvedeno jinak) příběh modelky, kterou 
blízkost smrti při autonehodě přiměje zásadně změnit život, Un 32 août sur terre (1998, 32. 
srpen na Zemi; + sc.), existenciální černá komedie o podnikatelce, snažící se vymanit z 
těžkých problémů, Maelström (2000; + sc.), černobílé drama podle skutečné události z roku 
1989, kdy šílený střelec zavraždil tucet studentek v montrealské škole, Polytechnique (2009, 
Polytechnika; + spol. sc.), drama ženy, jež se zamilovala do muslima, vyprávěné po její smrti 
dětmi, které nikdy neznaly pravdu, Incendies (2010, Požáry; + sc.), drama vyšetřování únosu 
dvou děvčátek Zmizení (2013, Prisoners) s Hughem Jackmanem a Jakem Gyllenhaalem, 
drama univerzitního profesora, zaskočeného existencí dokonalého dvojníka, Enemy (2013, 
Nepřítel – TV) s Jakem Gyllenhaalem, drsné drama boje s mexickou narkomafií Sicario: 
Nájemný vrah (2015, Sicario) s Beniciem Del Torem a Emily Bluntovou, sci-fi o jazykovědkyni, 
jež má zprostředkovat komunikaci s mimozemskou rasou, Příchozí (2016, Arrival) s Amy 
Adamsovou, pokračování kultovního sci-fi snímku Blade Runner 2049 (2017, Blade Runner 
2049) s Ryanem Goslingem a Harrisonem Fordem. -mim- 
 
Virzì, Paolo k filmu Šíleně šťastná 
PAOLO VIRZÌ (nar. 4. 3. 1964, Livorno, Toskánsko) vystudoval filozofickou fakultu na 
Univerzitě v Pise a poté scenáristiku na Centro Sperimentale di Cinematografia v Římě 
(1987). V letech 1989 až 1992 působil jako scenárista u filmů různého tematického a 
žánrového zaměření a podílel se na několika epizodách ze seriálu L'ispettore Sarti: Un 
poliziotto, una città (1991–1994, Inspektor Sarti: Jeden policajt, jedno město). Jako režisér 
debutoval v roce 1994 společenskou komedií Krásný život. Patřil k mladším představitelům 
žánru commedia all’italiana (komedie po italsku), navazujících na tradici italské sociálně 
kritické či politické komediální tvorby. Ve svých psychologických dramatech analyzuje 
traumata a frustrace dnešní italské společnosti. Z ocenění připomínáme Velkou zvláštní cenu 
poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách 1997 (Vejce na tvrdo), Cenu za 
nejlepší film a Cenu diváků na Mezinárodním filmovém festivalu ve Valladolidu (Šíleně 
šťastná) a dále ceny Donatellova Davida za režijní debut (Krásný život), za nejlepší film 
(Srpnová dovolená, Lidský kapitál) a za scénář (Lidský kapitál, První krásná věc) a Stříbrné 
stužky Italského národního syndikátu filmových novinářů za režijní debut (Krásný život), za 
režii (Celý život kupředu), za režii a scénář (První krátká věc, Lidský kapitál, Šíleně šťastná). 
Mladší bratr Carlo Virzì (nar. 1972), bývalý zpěvák a kytarista rockové kapely Snaporaz, často 
skládá hudbu k jeho filmům a kromě toho působí i jako režisér, a scenárista. – Filmografie: 
(podíl na scénáři, není-li uvedeno jinak) Tempo di uccidere (1989, Čas zabíjet; r. Giuliano 
Montaldo), Turné (1990; r. Gabriele Salvatores), Condominio (1991, Kondominium; r. Felice 
Farina), Centro storico (1992, Historické centrum; r. Roberto Ginnarelli), Donne sottotetto 
(1993, Ženy z podkroví; r. Roberto Ginnarelli), Una questione privata (TV–1993, Soukromá 
otázka; r. Alberto Negrin), Cuba Libre: Velocipedi ai tropici (1997, Cuba Libre: Bicykly v 
tropech; r. David Riondino), Nemmeno in un sogno (2001, Ani ve snu; r. Gianluca Greco), 
L’estate del mio primo bacio (2006, Léto mého prvního polibku; r. Carlo Virzì), povídkový film 
4–4–2: Il gioco più bello del mondo (2006, 4–4–2: Nejkrásnější hra na světě; r. Michele 
Carrillo, Claudio Cupellini, Roan Johnson, Francesco Lagi), (režie, scénář či podíl na něm, 
není-li uvedeno jinak) hořká komedie o mladém manželském páru, prožívajícím citovou i 
existenciální krizi, La vita bella (1994, Krásný život), epizoda Roma Ovest 143 (Západní Řím 
143) z povídkového filmu Intoleranza (1996, Intolerance), sociální komedie o prázdninovém 
setkání dvou společensky i názorově odlišných skupin lidí na ostrově Ferie d’agosto (1996, 
Srpnová dovolená), komedie, sledující vývoj plachého mladíka od dětství k dospělosti, 
Ovosodo (1997, Vejce na tvrdo – TV), kr. f. Provino d’ammissione (1998, Konkurz na přijetí), 
hořká komedie o dvou majitelích italských firem, potýkajících s nepříznivou ekonomickou 
situací, Baci e abbracci (1999, Polibky a objetí), dok. La strana coppia: Incontro con Age e 
Scarpelli (2001, Divná dvojice: Setkání s Agem a Scarpellim), společenská komedie o italském 
studentovi filmové vědy, který se vydává do USA nalézt svou bývalou dívku, My Name Is 
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Tanino (2002, Mé jméno je Tanino), psychologické drama o dospívající dívce z rozpadající se 
rodiny, jež je po příchodu z provincie do města konfrontována s nepřátelským prostředím, 
Caterina va in città (2003, Caterina jede do města; + spol. prod.), epizoda Professionismo 
(Profesionalita) z dok. filmu Giovani talenti italiani (2004, Mladé italské talenty), kostýmní 
komedie o učiteli, který vstoupí do služeb Napoleona ve vyhnanství s cílem ho zabít N: Io e 
Napoleone (2006, Napoleon a já – TV), komedie o absolventce literárních studií, která 
nastoupí do telefonní centrály, Tutta la vita davanti (2008, Celý život před sebou; + spol. 
prod., herec), dok. o livornském zpěvákovi Bobo Rondellim L’uomo che aveva picchiato la 
testa (2009, Muž který si natloukl hlavu; + spol. prod.), tragikomedie o misantropovi 
středního věku, kterému cesta za umírající matkou oživí melancholické vzpomínky na dětství 
a dospívání, La prima cosa bella (2010, První krásná věc; + spol. prod. – TV), I più grandi di 
tutti (2011, Největší ze všech; r. Carlo Virzì; spol. prod.), tragikomedie podle románu Simone 
Lenziové Generace o charakterově protikladném mladém páru, jehož soužití naruší 
rozhodnutí pořídit si dítě, Tutti i santi giorni (2012, Každý boží den), psychologické drama, 
volně inspirované stejnojmenným románem Stephena Amidona o dvou italských 
středostavovských rodinách, jejichž úsilí udržet si komfortní způsob života vede k tragédii, Il 
capitale umano (2013, Lidský kapitál – TV), Il nome del figlio (2015, Synovo jméno; r. 
Francesca Archibugiová; spol. prod.), sarkastická komediální road movie o dvou ženách s 
psychickými problémy, které utečou z psychiatrického zařízení, Šíleně šťastná (2015, La pazza 
gioia; + spol. prod.), (herec) Il caimano (2006, Kajman; r. Nanni Moretti – TV), Questione di 
cuore (2009, Srdeční záležitost; r. Francesca Archibugiová). -jš- 
 
Vogt-Roberts, Jordan k filmu Kong: Ostrov lebek 
JORDAN VOGT-ROBERTS (vlastním jménem Jordan Charles Vogt-Roberts, nar. 22. 9. 1984, 
Detroit, Michigan) vyrůstal v předměstském Royal Oak a vystudoval film na, Michigan 
chicagské Columbia College. Založil webové stránky Blerds.com, pro něž natáčel ve 
spolupráci s chicagskou reklamní agenturou Tribal DDB skeče a scénky s různými komiky. 
Režíroval internetové komediální seriály Memoirs of a Manchild (2009, Paměti muže-dítěte; 
+ spol. sc., spol. prod.), Single Dads (2009–2010, Svobodní tátové) a Book Club (2009, Knižní 
klub; + spol. prod.), k němuž o tři roky později natočil v produkci Comedy Central další 
epizody. V té době už pracoval i pro další televizní stanice HBO, MTV a Adult Swim. S častým 
spolupracovníkem, komikem T. J. Millerem, měl výrobní společnost Miller Vote Roberts. 
Podílel se jako režisér na obdobných seriálech Funny or Die Presents... (2011, Funny or Die 
uvádí... – TV), Death Valley (2011, Údolí smrti), Mash Up (2012, Míchanice; + spol. nám., 
spol. prod.) a You’re the Worst (2014, Nejsem do tebe blázen – TV). Ve filmu se prosadil 
krátkou komedií Úspěšní alkoholici, uvedenou na Filmovém festivalu Sundance a na dalších 
přehlídkách. Jeho celovečerní debut Králové léta byl uveden v soutěži Filmového festivalu 
Sundance (ještě pod názvem Toy’s House) a o rok později získal Zlatý střevíček na 
Mezinárodním festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Vogt-Roberts byl pozván do Hollywoodu, 
kde natočil další variaci na téma oblíbeného obřího lidoopa Kong: Ostrov lebek, odehrávající 
se na sklonku vietnamské války a plnou odkazů na Coppolovu Apokalypsu i její předlohu. – 
Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. o dvojici, jíž pití komplikuje společenský, 
pracovní i milostný život, Successful Alcoholics (2010, Úspěšní alkoholici; + spol. nám., spol. 
prod.) s T. J. Millerem a Lizzy Caplanovou, komedie o třech dospívajících chlapcích, 
pokoušejících se o svobodný život v lesním úkrytu, The Kings of Summer (2013, Králové léta; 
+ spol. prod.), filmový záznam divadelního vystoupení jeho častého herce Nick Offerman: 
American Ham (2014, Nick Offerman: Americká šmíra; + spol. prod.), neprodaný pilot o 
zbrojařské rodině Cocked (TV–2015, Nabito), dobrodružný snímek o výpravě na neprobádaný 
tichomořský ostrov Kong: Ostrov lebek (2017, Kong: Skull Island) s Timem Hiddlestonem, 
Samuelem L. Jacksonem a Brie Larsonovou. -mim- 
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Wachowská Lana k filmu Matrix 
Wachowská Lilly k filmu Matrix 
LILLY WACHOWSKÁ (dříve Andy Wachowski, vlastním jménem Andrew Paul Wachowski, nar. 
29. 12. 1967, Chicago, Illinois) a LANA WACHOWSKÁ (dříve Larry Wachowski, vlastním 
jménem Laurence Wachowski, nar. 21. 6. 1965, Chicago, Illinois) pocházejí z polsko-americké 
rodiny. Andy studoval film na bostonské Emerson College a Larry navštěvoval Bard College 
ve státě New York. Ani jeden školu nedokončil. Založili společnou truhlářskou firmu, ale 
chtěli se prosadit v showbyznysu. Přes tvorbu komiksů se dostali ke scenáristické práci a 
jejich předloha k akčnímu snímku Nájemní vrazi jim otevřela dveře do Hollywoodu. Zaujali 
autorským režijním debutem Past, oceněným na několika menších festivalech, ve kterém 
klasický půdorys filmu noir oživili hutnou erotikou a lesbickým sexem. Největšího úspěchu 
dosáhli pozoruhodnou akční sci-fi o boji lidí s umělou inteligencí Matrix (mimo jiné Cena 
Saturn za režii, čtyři Oscary v technických kategoriích), na niž později navázali již méně 
zdařilými pokračováními. Svět Matrixu exploatovali ještě sérií devíti krátkých animovaných 
filmů Animatrix (Osirisův poslední let, tvořící spojnici originálu s oběma sequely, byl v české 
distribuci uveden v kinech, ostatní pouze na videu) a především videohrami a dalším 
merchandisingovým zbožím, což jim přineslo stamilionové zisky. Oba sourozenci si vždy 
drželi média od těla a neposkytovali prakticky žádné informace o svém soukromí. To 
posilovalo nejrůznější spekulace, například o Larryho sklonech k sadomasochistickému 
transvestismu, jehož stopy pozorní diváci objevili i v jejich tvorbě. Po delší odmlce, vyplněné 
jen scénáristickou adaptací komiksu Alana Moorea V jako Vendeta, se vrátili k režii akčním 
filmem Speed Racer, čerpajícím z poetiky videoher a japonského anime. Do té doby svá díla 
podepisovali jako The Wachowski Brothers, ale v roce 2010 Larry potvrdil operativní změnu 
pohlaví a následně i křestního jména na Lana Wachowská, takže v titulcích jejich dalších 
počinů se objevuje zkrácený přídomek The Wachowskis. To se ještě nedotklo jejich 
spolupráce s Tomem Tykwerem, jíž byla ambiciózní adaptace románu Davida Mitchella Atlas 
mraků (v němž jeho autor zkoumal na několika příbězích v různých časových rovinách příčiny 
a následky lidského konání), ale platí to pro původní sci-fi Jupiter vychází. Ta však svůj 
pohádkový příběh o boji dobra se zlem pohřbila ve zmatených zápletkách a extravagantní 
výpravě, což vedlo k odmítavému přijetí u diváků i u odborné kritiky. V roce 2016 ohlásil 
změnu pohlaví i Andy Wachowski, z nějž se stala Lilly Wachowská. Oba sourozenci, do jejichž 
stálého tvůrčího týmu patří výtvarník Hugh Bateup, kostymérka Kym Barrettová, zvukař Dane 
Davis, producent Grant Hill či odborníci na vizuální efekty John Gaeta a Dan Glass, jsou také 
spolutvůrci a výkonnými producenty dramatického sci-fi seriálu Sense8 (2015; + spol. režie). 
Jejich strýcem je charakterní herec Laurence Luckinbill. – Společná filmografie: (scénář, není-
li uvedeno jinak) Nájemní vrazi (1995, Assassins; r. Richard Donner; nám., spol. sc.), kr. anim. 
film Animatrix – Osirisův poslední let (2003, The Animatrix: The Final Flight of the Osiris; r. 
Andy Jones; + nám.), V jako Vendeta (2006, V for Vendetta; r. James McTeigue; + spol. 
prod.), Ninja Assassin (2009; r. James McTeigue; spol. prod. – V), (režie, scénář a podíl na 
produkci, není-li uvedeno jinak) Bound (1996, Past – V), Matrix (1999, The Matrix), Matrix 
Reloaded (2003, The Matrix Reloaded), Matrix Revolutions (2003, The Matrix Revolutions), 
Speed Racer (2008, Speed Racer), Atlas mraků (2012, Cloud Atlas; spol. r., spol. sc., spol. 
prod. Tom Tykwer), Jupiter vychází (2015, Jupiter Ascending). -mim- 
 
Wajda, Andrzej k filmu Mžitky 
ANDRZEJ WAJDA (nar. 6. 3. 1926, Suwałki, dnes Podleské vojvodství, Polsko – zem. 9. 10. 
2016, Varšava) byl synem polského důstojníka, jenž zahynul při katyňském masakru (jemu i 
dalším obětem věnoval Wajda snímek Katyň). Během války působil v protiněmeckém odboji. 
V letech 1946–1950 studoval malířství na krakovské Akademii výtvarných umění a potom 
režii na Polské vysoké filmové 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 
zabývala válečnými a těsně poválečnými událostmi. Později proslul jako vynikající adaptátor 
zejména polské klasické i moderní literatury (hlavně děl Jarosława Iwaszkiewicze) a jako 
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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, 
Walesa: Člověk naděje, Mžitky). Od roku 1959 byl Wajda rovněž významným divadelním 
režisérem (jeho působišti byly zejména Stary Teatr v Krakově a varšavský Teatr Powszechny, 
jejž v sezoně 1989–1990 vedl). Uplatnil se též v různých funkcích v polské i světové 
kinematografii (byl mimo jiné 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 1989–1991 byl senátorem). V roce 2002 založil ve 
Varšavě Mistrovskou školu filmové režie Andrzeje Wajdy. Jeho díla získala mnoho 
mezinárodních cen, mimo jiné 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 Spolkové republiky Německo, Velký kříž 
Řádu obrození Polska, Řád Bíleho orla), 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 Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách (1998), Zlatý Golem za celoživotní dílo na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Praze 1996, Oscar (1999), Zlatý medvěd na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně (2006) nebo Zlatá kamera na Art Filmu v 
Trenčianských Teplicích (2006). Je autorem několika knih o filmu. Byl hostem na českých 
filmových festivalech. O jeho životě a díle vznikla řada dokumentů, z nichž připomínáme 
tituly, uvedené v ČST střm. Má dáti, dal... Andrzej Wajda o sobě a střm. Andrzej Wajda: 
Róbmy zdjęcie! (2008, Andrzej Wajda natáčí „Katyň“; r. Maciej Cuske, Thierry Paladino, 
Marcin Sauter, Piotr Stasik – TV) a střm. Kredyt i debet – Andrzej Wajda o sobie (1999,; r. 
Andrzej Wajda – TV) nebo ty poslední Wajda 90 (2016; r. Tomasz Sztuka) a Idea jest 
najważniejsza (2017, Idea je nejdůležitější; r. Jacek Link-Lenczowski; účinkující). Z českých 
publikací o filmaři připomínáme stručnou monografii Andrzej Wajda (autor Otakar Váňa, 
Československý filmový ústav, Praha 1971) a Moje filmy / Andrzej Wajda (nakladatelství 
Votobie, Olomouc 1996). Jeho manželkou byla herečka Beata Tyszkiewiczová, s níž má dceru 
Karolinu Wajdovou (nar. 1967), která je herečkou a pomocnou režisérkou. Od roku 1972 byl 
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; režie) z mezinárodního projektu 
Láska ve dvaceti letech (1962, L’amour à vingt ans), historické drama z napoleonských válek 
podle románu Stefana Źeromského Popely (1965, Popioły; režie), historický snímek podle 
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prózy J. Andrzejewského o dětské křižácké výpravě do Palestiny ve 13. století Gates to 
Paradise (1967, Brány ráje), střm. f. Przekładaniec (TV–1968, 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, 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 televizní 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), televizní 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. televizní 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 – TV), 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), dok. o autorově inscenaci Dostojevského Běsů v roce 1971, nazvaný „Běsi“ 
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po latach (2013, „Běsi“ po letech; režie), Zwięzla kronika czasu (2015, Stručná kronika doby; 
spol. r. Marek Brodzki), umělecký dokument Wróblewski według Wajdy (2015, Wróblewski 
podle Wajdy; + spol. sc., účinkující), životopisný snímek o polském malíři Władysławu 
Strzemińském a jeho marném zápase se stalinismem Mžitky (2016, Powidoki; + nám.), střm. 
umělecký dok. Edward Hopper. Wykład Andrzeja Wajdy (2016, Edward Hopper. Výklad 
Andrzeje Wajdy; + sc.), umělecký dok. Andrzej Wajda. Moje inspiracje (2016, Andrzej Wajda. 
Moje inspirace; spol. r. Marek Brodzki; + účinkující). -tbk- 
 
Wasilewski, Tomasz k filmu Spojené státy lásky 
TOMASZ WASILEWSKI (nar. 26. 10. 1980, Toruň, Kujavsko-Pomořansko) vystudoval režii na 
varšavské Filmové a televizní akademii (2001) a produkci na Vysoké škole filmové, televizní a 
divadelní v Lodži. Působil jako asistent režie v divadle i ve filmu. Od roku 2007 byl 
spoluscenáristou úspěšného domácího televizního seriálu Barwy szczęścia (Barvy štěstí). 
Jeho celovečerní debut V ložnici měl premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Karlových Varech 2012, kde se hrály i jeho ostatní tituly; za Plovoucí věžáky tam o rok později 
získal Cenu v soutěži Na východ od Západu. Za psychologické drama Spojené státy lásky byl 
oceněn Stříbrným medvědem za scénář na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně 2016 
a také cenou za nejlepší režii na Festivalu polských hraných filmů v Gdyni 2016. Ve svých 
autorských snímcích se věnuje intimním vztahovým problémům především žen. – 
Filmografie: (scénář a režie, není-li uvedeno jinak) kr. dok. Show jednego człowieka (2008, 
One-man show; + prod.), příběh čtyřicetileté ženy v životní krizi, hledající nový smysl života v 
náhodných známostech, W sypalni (2012, V ložnici), drama homosexuálního vztahu dvou 
mladíků Płynące wieżowce (2013, Plovoucí věžáky), výsek ze života čtyř frustrovaných žen, 
odehrávající se v roce 1990, Spojené státy lásky (2016, Zjednoczone stany miłości). -tbk- 
 
Wirkola, Tommy k filmu 7 životů 
TOMMY 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 společnosti 
Tappeluft Pictures. Podílel se na komediálním seriálu Hellfjord (2012). Často spolupracuje se 
scenáristou a hercem Stigem Frodem Henriksenem. – Filmografie: (režie, scénář či podíl na 
něm, není-li uvedeno jinak) kr. snímek Remake (2006; spol. r. Kit McDeen; spol. režie, 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), 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), pokračování úspěšného hororu 
Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý (2014, Død snø 2), dystopický thriller o identických 
sedmerčatech 7 životů (2016, What Happened to Monday?; režie) s Noomi Rapaceovou v 
sedmiroli, černá komedie Kurt Josef Wagle og mordmyteriet på Hurtigruta (2017, Kurt Josef 
Wagle a tajemství vraždy na Hurtigrutě; spol. r. Stig Frode Henriksen; + herec), pokračování 
příběhů svérázných sourozenců Hansel & Gretel: Witch Hunters 2 (2018), Jeníček a Mařenka 
– Lovci čarodějnic 2), (podíl na produkci, není-li uvedeno jinak) Tomme tønner (2011, 
Prázdné sudy; r. Christian Wibe; herec), Hjelp, vi er russ (2011, Pomoc, jsme Rusové; r. 
Kenneth Olaf Hjellum), Hjelp, vi er i filmbransjen (2011, Pomoc, jsme filmaři; r. Nini Bull 
Robshamová, Patrik Syversen), Tina & Bettina – The Movie (2012; r. Simen Alsvik). -tbk- 
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Woodworthová, Jessica k filmu Král Belgičanů 
JESSICA WOODWORTHOVÁ (též Jessica Hope Woodworth, nar. 1971, Washington) vyrůstala 
mezi Belgií, Švýcarskem a Spojenými státy. Studovala literaturu a klasické drama na 
Princetonské univerzitě (1993) a absolvovala studia dokumentárního filmu na Stanfordově 
univerzitě (1999). V rámci studia natočila v Mongolsku absolventský dokument Urga Song, 
uvedený na řadě festivalů. Pracovala pro televizní stanice v Paříži, v Hongkongu a v Pekingu a 
produkovala různé programy se vzdělávacími a environmentálními tématy. Při práci na 
dokumentu z Maroka Panenské poznámky, na nějž získala Fullbrightovo stipendium, se 
sblížila s belgickým nezávislým filmařem Peterem Brosensem, se kterým vytvořila filmařskou 
i manželskou dvojici. Jejich dokumenty i hrané filmy, opět s etnografickou tematikou a se 
zaměřením na postižení prostředí i života v nejrůznějších místech Země byly uváděny na 
mezinárodních festivalech. Z ocenění připomínáme Cenu Luigiho De Laurentiise na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách 2006 za film Khadak, Zvláštní cenu poroty na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Denveru 2013, Zvláštní cenu poroty, Cenu poroty 
mladých a Cenu FIPRESCI ex aequo na Mezinárodním filmovém festivalu ve Valladolidu 2012 
za Pátou sezonu a Cenu KNF na Mezinárodním filmovém festivalu v Rotterdamu 2017 za 
Krále Belgičanů. V roce 2010 jim byla věnována Pocta Febiofestu, jíž se oba zúčastnili právě 
tak, jako se Jessica Woodworthová zúčastnila distribuční premiéry Krále Belgičanů 4. 6. 2017 
v pražském kině Pilotů. V roce 2005 založili produkční firmu Bo Films. – Filmografie: (režie, 
není-li uvedeno jinak) dok. Urga Song (1999), střm. dok. The Virgin Diaries (2002, Panenské 
poznámky; + sc., střih), (společná filmografie s Peterem Brosensem; podíl na režii a scénáři) 
romantický příběh z Mongolska Khadak (2006), meditativní drama bývalé válečné fotografky 
a jejího manžela lékaře, odehrávající se v Peru, v Iráku i v Belgii, Altiplano (2009; + spol. 
prod.), experimentální snímek z prostředí zemědělské vesnice v Ardenách La cinquième 
saison (2012, Pátá sezona; + střih, spol. prod.), „balkánské“ road movie o putování panovníka 
a jeho malého doprovodu inkognito z Turecka domů Král Belgičanů (2016, King of the 
Belgians; + spol. prod.). -tbk- 
 
Wright, Edgar k filmu Baby Driver 
EDGAR WRIGHT (vlastním jménem Edgar Howard Wright, nar. 18. 4. 1974, Poole, Dorset) 
vyrůstal v hrabství Somerset a už od mládí natáčel krátké filmy na Super 8, později na video. 
Absolvoval audiovizuální studia na umělecké univerzitě v rodném městě (1992–1994; dnes 
Arts University Bournemouth – AUB). Jeho 16mm celovečerní debut Ruka plná prstů se 
dostal do omezené komerční distribuce a upozornil na Wrighta komediální dvojici Matt Lucas 
a David Walliams, kteří si ho vybrali jako režiséra svého sitcomu Mash and Peas (1996, Mash 
a Peas), parodujícího různé televizní pořady a odvysílaného na stanici Paramount Comedy. 
Pro stejný kanál režíroval další sitcom Asylum (1996, Blázinec; + spol. sc.) a pro BBC 
komediální seriály Is It Bill Bailey? (1998, Je to Bill Bailey?), Alexei Sayle’s Merry-Go-Round 
(1998, Kolotoč Alexeie Saylea; + spol. sc.), Sir Bernard’s Stately Homes (1998, Vznešená sídla 
sira Bernarda) a Spaced (1999–2001, V extázi; + spol. střih, herec), za nějž byl dvakrát 
nominovaný na Cenu BAFTA. Režíroval také jednu epizodu kriminální show Murder Most 
Horrid (Nejstrašnější vražda), krátkou parodii na Titanic do komediálního pořadu French and 
Saunders a jeden z vymyšlených foršpanů do Tarantinova a Rodriguezova diptychu 
Grindhouse. Ve filmu se prosadil jako tvůrce volné trilogie žánrových komedií Soumrak 
mrtvých, Jednotka příliš rychlého nasazení a U Konce světa (takzvané The Three Flavours 
Cornetto Trilogy podle opakujícího se vtipu o léčebných účincích známé britské zmrzliny na 
kocovinu), na níž se podíleli jeho častí spolupracovníci, scenárista a hlavní představitel Simon 
Pegg, producentka Nira Parková a herecký kolega Nick Frost; první ze snímků dostal mimo 
jiné Britskou nezávislou filmovou cenu za scénář a nominaci na Cenu BAFTA za nejlepší 
britský film. Největšího komerčního úspěchu dosáhl Wright dávným projektem Baby Driver, v 
němž choreografii akčních scén podřídil předem vybranému pulzujícímu soundtracku. – 
Filmografie (bez krátkých filmů): (režie, není-li uvedeno jinak) parodie na westerny Fistful of 
Fingers (1995, Ruka plná prstů; + sc., spol. prod., herec), romantická zombie komedie Shaun 
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of the Dead (2004, Soumrak mrtvých; + spol. sc., herec – V), veselohra o snaživém policistovi 
v malebném městě Jednotka příliš rychlého nasazení (2007, Hot Fuzz; + spol. sc., herec), 
akční hudební komedie podle úvodního dílu komiksové série Bryana Leea O’Malleyho Scott 
Pilgrim proti zbytku světa (2010, Scott Pilgrim vs. the World; + spol. sc., spol. prod.) s 
Michaelem Cerou, hororová komedie o přátelích, opakujících svůj pivní závod z mládí, U 
Konce světa (2013, The World’s End; + spol. sc., spol. prod.), akční příběh zručného mladého 
řidiče, který pracuje pro podsvětí, Baby Driver (2017, Baby Driver; + sc., spol. prod.) s 
Anselem Elgortem a Kevinem Spaceym; (podíl na výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) 
Attack the Block (2011, Útok na věžák; r. Joe Cornish – V), Sightseers (2012, Dovolenkáři; r. 
Ben Wheatley), Ant-Man (2015, Ant-Man; r. Peyton Reed; + spol. nám., spol. sc.), (podíl na 
scénáři) Tintinova dobrodružství (2011, The Adventures of Tintin; r. Steven Spielberg), 
(herec) Stopařův průvodce po Galaxii (2005, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy; r. Garth 
Jennings), Země mrtvých (2005, Land of the Dead; r. George A. Romero), Son of Rambow 
(2007, Malý Rambo; r. Garth Jennings – V), střm. f. Tour de Pharmacy (TV–2017, Tour de 
doping; r. Jake Szymanski – TV). -mim- 
 
Zemeckis, Robert k filmu Spojenci 
ROBERT ZEMECKIS (vlastním jménem Robert Lee Zemeckis, nar. 14. 5. 1951, Chicago, Illinois) 
vyrůstal v katolické dělnické rodině přistěhovalců (otec Litevec, matka Italoameričanka), v níž 
uměleckou výchovu obstarávala téměř výhradně televize. Na střední škole natáčel 
amatérské snímky otcovou 8mm kamerou. Po dvou letech studia na Severní illinoiské 
univerzitě přešel na filmovou fakultu Jihokalifornské univerzity (USC), kde se spřátelil s 
Bobem Galem, s nímž sdílel zálibu v klasické hollywoodské produkci. Oba jeho školní filmy 
Výtah a zejména absurdní komedie Pole cti, oceněná mimo jiné studentským Oscarem, 
upozornily na jeho talent Stevena Spielberga, který jeho i Galea zaměstnal jako 
scenáristickou dvojici. Pracovali na televizních seriálech McCloud, The Night Stalker (Noční 
lovec) a především na extravagantní válečné komedii 1941. První dva snímky, jež Zemeckis 
režíroval, sice nesplnily očekávání, ale pomohly mu sehnat další angažmá. Jako režisér se 
prosadil úspěšným dobrodružným snímkem Honba za diamantem a zejména populární 
filmovou sérií s Michaelem J. Foxem a Christopherem Lloydem Návrat do budoucnosti (za 
scénář první části, napsaný s Galem, byl nominován na Oscara, na Zlatý glóbus i na Cenu 
BAFTA). Velký divácký a kritický ohlas měl také realizačně náročný kombinovaný snímek 
Falešná hra s králíkem Rogerem (Zvláštní cena LAFCA, Cena Saturn za režii). Zemeckis získal 
nálepku komerčně zdatného tvůrce, schopného spojit atraktivní příběh se spektakulárními 
vizuálními efekty. Vrcholem jeho tvorby se stala působivá adaptace románu Winstona 
Grooma Forrest Gump (Oscar a Zlatý glóbus za režii, Cena BAFTA za nejlepší film a režii), v níž 
se na neobyčejném lidském osudu odrážejí zásadní dějinné události posledních pětadvaceti 
let. Působil rovněž v televizi. Režíroval povídku Go to the Head of the Class (1986, Jak 
připravit profesora o hlavu) ze Spielbergova seriálu Amazing Stories (Neuvěřitelné příběhy – 
TV) a tři epizody seriálu Tales from the Crypt (Příběhy ze záhrobí; + spol. prod. – TV). Podle 
vlastní úspěšné trilogie vytvořil animovaný seriál Back to the Future (1991–1992, Návrat do 
budoucnosti), byl producentem seriálu Johnny Bago (1993; + spol. režie) a výkonným 
producentem animovaného seriálu Tales from the Cryptkeeper (1993–1994; 1997, Příběhy 
ze záhrobí – TV) a hraného seriálu Perversions of Science (1997, Zvrhlosti vědy). Jako host se 
objevil v sitcomu Parker Lewis Can’t Lose (Parker Lewis musí vyhrát – TV). V roce 1997 založil 
s partnery výrobní společnost ImageMovers, která se o deset let později stala jako 
ImageMovers Digital součástí Disneyho studia. V jejím rámci Zemeckis rozvíjel nové filmové 
technologie, především takzvané performance capture, umožňující pomocí zvláštních čidel 
zachytit do nejmenších podrobností hereckou akci a pak ji digitálně zpracovat do 
trojrozměrné virtuální podoby. Touto metodou natočil sérii tří snímků (Polární expres, 
Beowulf, Vánoční koleda), uvedených jak v klasických sálech, tak v kinech IMAX 3–D. S 
producentem Joelem Silverem založil výrobní společnost Dark Castle Entertainment (1998), 
specializující se na hororové filmy. Za své dílo obdržel Pamětní cenu George Pala (1994), 
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udílenou Akademií sci-fi, fantasy a hororu, ocenění na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Chicagu (2004) a Cenu Společnosti vizuálních efektů (VES; 2004). Byl manželem herečky 
Mary Ellen Trainorové (1980–2000), s níž má syna, a v prosinci 2001 se oženil s herečkou 
Leslie Harterovou, se kterou vychovává dvě děti a která kromě herectví působí pod 
manželovým příjmením jako scenáristka, režisérka a producentka. – Filmografie: (režie, 
není-li uvedeno jinak) kr. filmy The Lift (1972, Výtah; + sc.) a Field of Honor (1973, Pole cti; + 
sc.), komedie, točící se okolo známého vystoupení Beatles v americké televizi, I Wanna Hold 
Your Hand (1978; + spol. sc. – TV), bláznivá veselohra 1941 (1979; r. Steven Spielberg; spol. 
sc. – TV), situační komedie Used Cars (1980, Ojetá auta; + spol. sc. – V), akční komedie 
Honba za diamantem (1984, Romancing the Stone) s Michaelem Douglasem a Kathleen 
Turnerovou, sci-fi komedie Návrat do budoucnosti (1985, Back to the Future; + spol. sc.), 
speciálními efekty nabitá komedie o soukromém detektivovi, který řeší zapeklitý případ ve 
světě animovaných postaviček, Falešná hra s králíkem Rogerem (1988, Who Framed Roger 
Rabbit) s Bobem Hoskinsem, další dvě pokračování úspěšné sci-fi komedie Návrat do 
budoucnosti II (1989, Back to the Future Part II; + spol. nám.) a Back to the Future Part III 
(1990, Návrat do budoucnosti III; + spol. nám. – V), černá komedie Smrt jí sluší (1992, Death 
Becomes Her; + spol. prod.) s Meryl Streepovou a Goldie Hawnovou, příběh pozitivního 
prosťáčka Forrest Gump (1994, Forrest Gump) s oscarovým výkonem Toma Hankse, sci-fi 
podle románu Carla Sagana Contact (1997, Contact; + spol. prod.) s Jodie Fosterovou, dok. o 
drogách, alkoholu a cigaretách 20th Century: The Pursuit of Happiness (TV–1999, Dvacáté 
století: Honba za štěstím), duchařský thriller Pod povrchem (2000, What Lies Beneath; + 
spol. prod.) s Harrisonem Fordem a Michelle Pfeifferovou, dobrodružné drama Trosečník 
(2000, Cast Away; + spol. prod.) s Tomem Hanksem, vánoční rodinný snímek Polární expres 
(2004, The Polar Express; + spol. sc., spol. prod.), filmová verze starého anglosaského eposu 
Beowulf (2007, Beowulf; + spol. prod.), adaptace klasického Dickensova románu Vánoční 
koleda (2009, A Christmas Carol; + sc., spol. prod.), drama pilota závislého na drogách a 
alkoholu Let (2012, Flight; + spol. prod.) s Denzelem Washingtonem, adaptace memoárů 
provazochodce Philippea Petita pod titulem Muž na laně (2015, The Walk; + spol. sc., spol. 
prod.) s Josephem Gordon-Levittem, špionážní melodrama z druhé světové války Spojenci 
(2016, Allied; + spol. prod.) s Bradem Pittem a Marion Cotillardovou; (podíl na produkci či 
výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) The Public Eye (1992, Bdělé oko veřejnosti; r. 
Howard Franklin – TV), Lotři (1992, Trespass; r. Walter Hill; + spol. sc.), Demon Knight (1995, 
Rytíř Démon; r. Ernest Dickerson – V), W. E. I. R. D. World (TV–1995, Podivný svět; r. William 
Malone – TV), Přízraky (1996, The Frighteners; r. Peter Jackson), Bordello of Blood (1996, 
Upíří nevěstinec; r. Gilbert Adler; + spol. nám. – V), House on Haunted Hill (1999, Dům na 
Haunted Hill; r. William Malone – V), Thir13en Ghosts (2001, Třináct duchů; r. Steve Beck – 
V), Ritual (2001, Rituál; r. Avi Nesher – V), Loď duchů (2002, Ghost Ship; r. Steve Beck), 
Švindlíři (2003, Matchstick Men; r. Ridley Scott), Gothika (2003, Gothika; r. Mathieu 
Kassovitz), Dům voskových figurín (2005, House of Wax; r. Jaume Collet-Serra), The Prize 
Winner of Defiance, Ohio (2005, Vítězka z Defiance v Ohiu; r. Jane Andersonová), Last 
Holiday (2005, Poslední prázdniny; r. Wayne Wang – V), anim. f. V tom domě straší! (2006, 
Monster House; r. Gil Kenan), Krvavá sklizeň (2007, The Reaping; r. Stephen Hopkins), dok. 
Behind the Burly Q (2010, Historie burlesky; r. Leslie Zemeckisová), Máma mezi Marťany 
(2011, Mars Needs Moms; r. Simon Wells), Ocelová pěst (2011, Real Steel; r. Shawn Levy), 
dok. Bound by Flesh (2012, Spojené tělem; r. Leslie Zemeckisová). -mim- 
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Přehled filmových osobností zemřelých v roce 2017 
 
 
Marshall, Bill 167 

Záchenský, Peter 167 

Berger, John 167 

Koyama, Shigeru 167 

Lazarowitz, Les 167 

Puri, Om 168 

Yorková, Francine 168 

Rocchetti, Manlio 168 

Savoyová, Teresa Ann 169 

Bettetini, Gianfranco 169 

Blatty, William Peter 170 

Solovjov, Jurij 170 

Senová, Gita 170 

Besoui, Ion 170 

Gruberová, Zdena 171 

Ferrer, Miguel 171 

Spina, Sergio 173 

Matsukata, Hiroki 173 

Nekes, Werner 173 

Hurt, John 174 

Mooreová, Mary Tyler 177 

Haleová, Barbara 177 

Julióová, Montserrat 177 

Di Battista, Giorgio 178 

Connors, Mike 178 

Hirtová, Eléonore 178 

Miller, Robert Ellis 178 

Rivaová, Emmanuelle 179 

Sofioová, Gisella 181 

Tidy, Frank 181 

Portman, Richard 182 

Pellegrino, Frank 182 

Shepard, David 183 

Moritzová, Dorothea 183 

Casale, Antonio 183 

Gay, John 183 

Lutkoewicz, Gustav 184 

Taratorkin, Georgij 184 

Granath, Björn 184 

McCowen, Alec 184 

Smith, Roy Forge 185 

Kilaidonis, Loukianos 185 

Plenizio, Gianfranco 185 

Vigoová, Luce 185 

Hirschfeld, Gerald 186 

Suzuki, Seijun 186 

Frost, Warren 186 

Tuchner, Michael 186 

Adamek, Witold 187 

Schickel, Richard 187 

Squitieri, Pasquale 187 

Šendrikovová, Valentina 188 

McMillan, Richard 189 

Szaflarská, Danuta 189 

Bovoová, Brunella 189 

Skrowaczewski, Stanisław 189 

Koundouros, Nikos 189 

Lüttge, Martin 190 

Petrenko, Alexej 190 

Paxton, Bill 190 

Topinková, Viera 192 

Tadej, Vladimir 192 

Colonová, Miriam 193 

Kuzněcov, Alexandr 193 

Weintraub, Fred 193 

Danailov, Georgi 194 

Haygarth, Tony 194 

Harris, Jack H. 194 

Day, Robert 194 

Montaigne, Lawrence 195 

Roth, Richard A. 195 

Leoneová, Carla 195 

Li Li-chua 195 

Llorens, Antonio 196 
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Argentieri, Mino 196 

Milian, Tomas 196 

Albrightová, Lola 198 

Rouverolová, Jean 198 

Capitani, Giorgio 199 

Alessandroni, Alessandro 199 

Catesová, Darlene 199 

Storey, David 199 

Kaufmannová, Christine 199 

Stredňanský, Ernest 200 

Metzger, Radley 200 

Jevtušenko, Jevgenij 200 

Agutová, Alicia 201 

Bašić, Relja 201 

Isabel, Margarita 201 

Ballhaus, Michael 201 

Cornea, Mircea George 204 

De Benito, Manuel 204 

Medioli, Enrico 204 

Pyrkosz, Witold 205 

Rojo, Gustavo 205 

Kronbergová, Larisa 205 

Pietrasik, Zdzisław 206 

Demme, Jonathan 206 

Gaspard-Huit, Pierre 208 

Laviová, Daliah 208 

Lanoux, Victor 209 

Bernheimová, Emmanuèle 211 

Gräf, Roland 211 

Blasiová, Silvana 212 

Boothe, Powers 212 

Vidov, Oleg 213 

Möller, Gunnar 214 

Lagoo, Reema 214 

Stadtrucker, Ivan 214 

Degelin, Emile 214 

Moore, Roger 215 

Portes, Gil 216 

Stanojević, Dragomir 216 

Bertorelli, Toni 216 

Thibault, Jean-Marc 216 

Koenekamp, Fred J. 217 

Dorst, Tankred 218 

Greciová, José 218 

Sutterová, Sonja 219 

Butler, Bill 219 

Avildsen, John G. 220 

Headlyová, Glenne 221 

Klugeová, Alexandra 223 

Andrejew, Piotr 223 

Emanuelli, Dino 223 

Batalov, Alexej 223 

Altieri, Sergio 225 

Galimberti, Gilberto 225 

Uhligová, Anneliese 225 

Pagéová, Ilse 225 

Gevorkjanc, Ruben 226 

Danielová, Elsa 226 

Ribes, Federico 226 

Svetozarov, Vladimir 226 

Stubingová, Solvi 226 

Villaggio, Paolo 227 

Martinelliová, Elsa 229 

Ricoová, Paquita 230 

Kolar, Evzen 230 

Landau, Martin 230 

Romero, George A. 233 

Rich, Claude 234 

Heard, John 236 

Nosáľ, Štefan 239 

le Roux, Hervé 239 

Shepard, Sam 239 

Perracchio, Marcello 241 

Di Gioia, Nicola 241 

Moreauová, Jeanne 241 

Canfora, Bruno 244 

Geyer, Otto 244 

Varga, Marián 245 
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Pávezová, Terele 245 

Patino, Basilio Martín 245 

Lewis, Jerry 245 

Hooper, Tobe 247 

Darcová, Mireille 248 

Balco, Vladimír 250 

Ďurjak, Gejza 250 

Moschin, Gastone 250 

Cotone, Mario 251 

Hall, Peter 251 

Stanton, Harry Dean 253 

Tříska, Jan 255 

Isasi-Isasmendi, Antonio 258 

Listopad, František 259 

De Macedo, António 259 

Wiazemská, Anne 259 

Rochefort, Jean 261 

Darrieuxová, Danielle 264 

Stradling Jr., Harry 267 

Lenzi, Umberto 268 

Lassally, Walter 268 

Mollo, John 270 

Šujan, Otto 271 

Blech, Richard 271 

Dorová, Karin 271 

Harvey, Anthony 273 
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Marshall, Bill 
BILL MARSHALL (vlastním jménem William T. Marshall, nar. 13. 6. 1939, Glasgow), kanadský 
producent skotského původu, který byl v roce 1976 spoluzakladatelem Mezinárodního 
filmového festivalu v Torontu, zemřel 1. ledna 2017 v Torontu na zástavu srdce. Podílel se 
například na pozoruhodné komedii o homosexuálním kadeřníkovi a schizofrenické dívce 
Outrageous! (1977, Neslýchané!; r. Richard Benner) a na příběhu platonického vztahu 
starého malíře a jeho žačky Circle of Two (1980, Lekce lásky; r. Jules Dassin – TV). Jako 
výkonný producent často spolupracoval s nezávislým australským režisérem Paulem Coxem, 
na hraných titulech Island (1989, Ostrov – TV), Golden Braid (1990, Zlatý cop), A Woman’s 
Tale (1991, Příběh ženy), The Nun and the Bandit (1992, Jeptiška a bandita), Exile (1994, 
Vyhnanství), Lust and Revenge (1996, Chtíč a pomsta), Innocence (2000, Nevinnost) a ještě 
na dokumentární dramatizaci The Diaries of Vaslav Nijinsky (2001, Deníky Václava 
Nižinského). -mim- 
 
Záchenský, Peter 
PETER ZÁCHENSKÝ (nar. 16. 3. 1935, Ružomberok), slovenský kameraman, režisér a 
dokumentarista, který působil ve Štúdiu krátkych filmov Bratislava a který se po mnohaleté 
kameramanské praxi a režijní práci na zakázkových filmech dostal koncem 70. let k autorské 
tvorbě, zemřel 1. ledna 2017 v Bratislavě. – Filmografie: (výběrová; námět, scénář, 
komentář, režie) Promóciou to začíná (1976), Človek proti vode a suchu (1977), Hľadanie 
výrazu (1979), Tvár školy tvarov (1979), Diagnóza maliar (1980), Kotvenie vstrelovaním 
(1980), Práce vo výške (1980), Ad revidendum (1981), Majster (1981), Operační deň (1982), 
Prostor, práca, kultúra (1982), Šanca (1983), Z pokolenia na pokolenie (1983), 6373 píšťal 
(1984), Dlhé trate predsedec (1985), Pamodaj šťastia, rozprávka (1985), 40. výročie Februára 
(1987), Návrhárky (1987), Úniky (1987). –jl– 
 
Berger, John 
JOHN BERGER (vlastním jménem John Peter Berger, nar. 5. 11. 1926, Stoke Newington, 
Londýn), známý anglický spisovatel, esejista, výtvarník a umělecký kritik, který spolupracoval 
s filmem jako scenárista, zemřel 2. ledna 2017 na pařížském předměstí Antony. Podílel se 
například na snímcích švýcarského tvůrce Alaina Tannera La salamandre (1971, Salamandr), 
Le milieu du monde (1974, Střed světa) a Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 (1976, Jonas, 
kterému bude 25 let v roce 2000), za nějž dostal s režisérem americkou výroční cenu NSFC. 
Je také podepsán pod dramatem několika lidí, čekajících na odlehlém skotském ostrově na 
letadlo, Play Me Something (1988, Něco mi zahraj; r. Timothy Neat), v němž si zahrál hlavní 
postavu vypravěče. -mim- 
 
Koyama, Shigeru 
SHIGERU KOYAMA (nar. 16. 1. 1929, Kure, prefektura Hirošima), japonský herec, jehož 
nejznámější rolí byl policejní inspektor Ohashi v kriminálním thrilleru Black Rain (1989, Černý 
déšť; r. Ridley Scott – V), zemřel 3. ledna 2017 v prefektuře Kjóto na zápal plic. Objevil se 
také v epizodě Šálek (Chawan no naka) z hororu Kwaidan (1964, Kaidan; r. Masaki Kobayashi) 
a ve filmech Vzpoura (1967, Joi-uchi; r. Masaki Kobayashi), Nad ostrovy nevyjde slunce 
(1973, Nippon chinbotsu; r. Shiro Moritani), Oživlé kameny (1974, Kaseki; r. Masaki 
Kobayashi) a Kanzo sensei (1998, Doktor Játro; r. Shohei Imamura – TV). -mim- 
 
Lazarowitz, Les 
LES LAZAROWITZ (vlastním jménem Leslie Lazarowitz, nar. 2. 10. 1941, Williamsburg, 
Brooklyn), americký zvukař, který měl oscarové nominace za filmy Zuřící býk (1980, Raging 
Bull; r. Martin Scorsese) a Tootsie (1982, Tootsie; r. Sydney Pollack), zemřel 6. ledna 2017 ve 
floridském Coral Springs na rakovinu. Podílel se na dalších známých dílech jako Taxi Driver 
(1976, Taxikář; r. Martin Scorsese – V), Horečka sobotní noci (1977, Saturday Night Fever; r. 
John Badham), Eyes of Laura Mars (1978, Oči Laury Marsové; r. Irvin Kershner – V), Last 
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Embrace (1979, Poslední objetí; r. Jonathan Demme – TV), Nighthawks (1981, Noční dravci; 
r. Bruce Malmuth – TV), Neighbors (1981, Sousedé; r. John G. Avildsen – V), The King of 
Comedy (1982, Král komedie; r. Martin Scorsese – V), Zamilovat se (1984, Falling in Love; r. 
Ulu Grosbard), Smrtící triky (1985, F/X; r. Robert Mandel), Hana a její sestry (1986, Hannah 
and Her Sisters; r. Woody Allen), Wise Guys (1986, Chytráci; r. Brian De Palma – TV), Něco 
divokého (1986, Something Wild; r. Jonathan Demme), Osudová přitažlivost (1987, Fatal 
Attraction; r. Adrian Lyne), Bright Lights, Big City (1988, Zářivá světla velkoměsta; r. James 
Bridges – V), Velký (1988, Big; r. Penny Marshallová), Podnikavá dívka (1988, Working Girl; r. 
Mike Nichols), Čas probuzení (1990, Awakenings; r. Penny Marshallová), The Bonfire of the 
Vanities (1990, Ohňostroj marnosti; r. Brian De Palma – V), Scenes from a Mall (1991, Taková 
normální láska; r. Paul Mazursky – V), Velké vítězství (1992, A League of Their Own; r. Penny 
Marshallová), Na Hromnice o den více (1993, Groundhog Day; r. Harold Ramis), Carlitova 
cesta (1993, Carlito’s Way; r. Brian De Palma), Vzbuďte se, vojáci! (1994, Renaissance Man; r. 
Penny Marshallová), Polibek smrti (1994, Kiss of Death; r. Barbet Schroeder), Náhlá smrt (1995, 
Sudden Death; r. Peter Hyams), The Preacher’s Wife (1996, Kazatelova žena; r. Penny 
Marshallová – V), Pozor na Harryho! (1997, Deconstructing Harry; r. Woody Allen), Godzilla 
(1998, Godzilla; r. Roland Emmerich), Sladký ničema (1999, Sweet and Lowdown; r. Woody 
Allen) a jiné. -mim- 
 
Puri, Om 
OM PURI (nar. 18. 10. 1950, Ambala, Paňdžáb), známý indický herec, který účinkoval ve více 
než třech stovkách filmů, zemřel 6. ledna 2017 v mumbajském předměstí Andheri na infarkt. 
Za ztvárnění hlavní role policisty v dramatu Ardh satya (1983, Polopravda; r. Govind Nihalani) 
dostal hereckou cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech ex aequo. Od 
malé úlohy otce, který ztratil syna, v oscarovém životopisném snímku Gándhí (1982, Gandhi; 
r. Richard Attenborough) se uplatnil v dalších anglicky mluvených filmech, například Město 
radosti (1992, City of Joy; r. Roland Joffé), Vlk (1994, Wolf; r. Mike Nichols), Lovci lvů (1996, 
The Ghost and the Darkness; r. Stephen Hopkins), East Is East (1999, Východ je východ; r. 
Damien O’Donnell – TV), za nějž byl nominován na Cenu BAFTA, The Parole Officer (2001, 
Válka policajtů; r. John Duigan – V), Člověk v zoo (2001, The Zookeeper; r. Ralph Ziman), 
Code 46 (2003, Kód 46; r. Michael Winterbottom), West Is West (2010, Západ je západ; r. 
Andy De Emmony), The Reluctant Fundamentalist (2012, Váhavý fundamentalista; r. Mira 
Nairová – TV), The Lovers (2013, Milenci v čase; r. Roland Joffé – TV), Láska na kari (2014, 
The Hundred-Foot Journey; r. Lasse Hallström) a Viceroy’s House (2016, Dům místokrále; r. 
Gurinder Chadhaová). -mim- 
 
Yorková, Francine 
FRANCINE YORKOVÁ (vlastním jménem Francine Yerich, nar. 26. 8. 1936, Aurora, 
Minnesota), americká herečka, jejíž nejznámější postavou byla šéfka elitního zabijáckého 
týmu v kultovním béčku The Doll Squad (1973, Ženské komando; r. Ted V. Mikels), podlehla 
6. ledna 2017 v kalifornském Van Nuys rakovině. Začínala malými rolemi ve veselohrách 
Jerryho Lewise jako The Nutty Professor (1963, Zamilovaný profesor; r. Jerry Lewis – V) nebo 
The Disorderly Orderly (1964, Roztržitý sanitář; r. Frank Tashlin – TV) a hrála ještě například 
ve filmech Bedtime Story (1964, Dva záletníci; r. Ralph Levy – TV), Cannon for Cordoba 
(1970, Děla pro Cordobu; r. Paul Wendkos – TV), The Under Achievers (1987, Noční 
akademie; r. Jackie Kongová – V), The Big Tease (1999, Velký šprým; r. Kevin Allen – V) nebo 
Otec rodiny (2000, The Family Man; r. Brett Ratner). Účinkovala také v desítkách televizních 
seriálů. -mim- 
 
Rocchetti, Manlio 
MANLIO ROCCHETTI (nar. 28. 11. 1943, Řím), italský maskér a tvůrce zvláštních maskérských 
efektů, zemřel 9. ledna 2017 v Miami na Floridě. Pracoval s předními italskými filmaři 
(Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Roberto Rosselini, Ettore Scola) a v druhé polovině 80. 
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let se prosadil v Hollywoodu, kde působil až do své smrti a kde často spolupracoval s 
Martinem Scorsesem. Přednášel na Národní filmové akademii v Boloni. Získal Oscara za 
masky ke snímku Řidič slečny Daisy (1989, Driving Miss Daisy; r. Bruce Beresford) a televizní 
cenu Emmy za seriál Lonesome Dove (TV–1989, Osamělá Holubice; r. Simon Wincer – TV). 
Byl nominován na cenu BAFTA za Gangy New Yorku (2002, Gangs of New York; r. Martin 
Scorsese). Z jeho filmografie dále připomínáme tituly: Teoréma (1968, Teorema; r. Pier Paolo 
Pasolini), Il delitto Matteotti (1973, Matteottiho vražda; r. Florestano Vancini – TV), Teresa la 
ladra (1973, Tereza zlodějka; r. Carlo Di Palma – TV), Ztracená čest Kateřiny Blumové (1975, 
Die verlorene Ehre der Katharina Blum; r. Volker Schlöndorff), Il mondo nuovo / La Nuit de 
Varennes (1982, Noc ve Varennes; r. Ettore Scola – TV), Verdi (TV–1982; r. Renato Castellani 
– TV), C’era una volta in America (1983, Tenkrát v Americe; r. Sergio Leone – V), The Assisi 
Underground (1985, Podzemí v Assisi; r. Alexander Ramati), Io e il duce (TV–1985, Mussolini 
a já; r. Alberto Negrin – TV), Jméno růže (1986, Le nom de la rose; r. Jean-Jacques Annaud), 
Neúplatní (1987, The Untouchables; r. Brian De Palma), Poslední pokušení Krista (1988, The 
Last Temptation of Christ; r. Martin Scorsese), Haunted Summer (1988, Strašidelné léto; r. 
Ivan Passer – TV), Rambling Rose (1991, Popínavá růže; r. Martha Coolidgeová – V), Pán 
přílivu (1991, The Prince of Tides; r. Barbra Streisandová), Věk nevinnosti (1993, The Age of 
Innocence; r. Martin Scorsese), Noviny (1994, The Paper; r. Ron Howard), Ďáblův advokát 
(1997, The Devil's Advocate; r. Taylor Hackford), Velké naděje (1997, Great Expectations; r. 
Alfonso Cuarón), Cookie's Fortune (1999, Dědictví tety Cookie; r. Robert Altman – TV), 
Počítání mrtvých (1999, Bringing Out the Dead; r. Martin Scorsese), Zkrocená hora (2005, 
Brokeback Mountain; r. Ang Lee), Tristan a Isolda (2006, Tristan + Isolde; r. Kevin Reynolds), 
All the King's Men (2006, Všichni královi muži; r. Steven Zaillian – TV), Prokletý ostrov (2009, 
Shutter Island; r. Martin Scorsese), Američan (2010, The American; r. Anton Corbijn).  -jš- 
 
Savoyová, Teresa Ann 
TERESA ANN SAVOYOVÁ (nar. 18. 7. 1955, Londýn), herečka britského původu, která často 
hrála v provokativních snímcích bořících tabuizovaná témata jako například Salon Kitty 
(1976; r. Tinto Brass – V), Vizi privati, pubbliche virtù (1976, Soukromé neřesti, veřejné 
ctnosti; r. Miklós Jancsó), Caligula (1977; r. Tinto Brass – V) nebo Tyranovo srdce aneb 
Boccaccio v Uhrách (1981, A zsarnok szíve, avagy Boccaccio Magyarországon; r. Miklós 
Jancsó), zemřela 9. ledna 2017 v Miláně. -jš- 
 
Bettetini, Gianfranco 
GIANFRANCO BETTETINI (nar. 16. 1. 1933, Milán, Lombardie – zem. 12. 1. 2017, Milán) patřil 
s Umbertem Ecem a Pierem Paolem Pasolinim mezi hlavní představitele italské sémiotiky a 
strukturalismu, zabývajících se filmem, televizí a novými médii. Působil jako profesor 
filmových, televizních a mediálních studií na univerzitách v Miláně, Janově, Boloni nebo Římě 
a jako hostující profesor na univerzitách v Polsku (Lodž, Katovice, Krakov), Mexiku (Mexico 
City), Peru (Piura) nebo Španělsku (Pamplona). Byl zakladatelem a ředitelem Institutu věd o 
komunikaci a scénických uměních v Miláně. Byl ředitelem produkčního centra italské televize 
Rai v Miláně. Přispíval do filmových periodik Rivista del cinematografo, Cinema nuovo, 
Filmcritica nebo Rivista del cinematografo e delle comunicazioni sociali. Z jeho mnoha 
akademických a vědeckých publikací uveďme Il segno. Dalla magia fino al cinema (Znak. Od 
magie až k filmu, 1962), Cinema. Lingua e scrittura (Film. Jazyk a písmo, 1968) nebo 
L’audiovisivo. Dal cinema ai nuovi media (Audiovizuální. Od filmu k novým médiím, 1996). 
Jako režisér natočil dva filmy Stregone di città (1973, Městský čaroděj; + spol. sc.) a L’ultima 
mazurka (1986, Poslední mazurka; + spol. sc.). Pro televizi natáčel dokumenty, didaktické 
pořady nebo zábavní programy s historickou, společenskou a kulturní tematikou, jež také 
moderoval. -jš- 
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Blatty, William Peter 
WILLIAM PETER BLATTY (nar. 7. 1. 1928, New York), známý americký spisovatel libanonského 
původu, který dostal Oscara, Zlatý glóbus a další ocenění za adaptaci vlastního bestselleru 
Vymítač ďábla (1973, The Exorcist; r. William Friedkin), zemřel 12. ledna 2017 v Bethesdě ve 
státě Maryland na mnohočetný myelom. Jako scenárista se podílel na filmech The Man from 
the Diner’s Club (1963, Muž z Diner’s klubu; r. Frank Tashlin), Komisař Clouseau na stopě 
(1964, A Shot in the Dark; r. Blake Edwards), John Goldfarb, Please Come Home (1964, Johne 
Goldfarbe, prosím, vrať se domů; r. J. Lee Thompson), Promise Her Anything (1965, Slíb jí 
cokoliv; r. Arthur Hiller), What Did You Do in the War, Daddy? (1966, Co jsi dělal za války, 
tati?; r. Blake Edwards – TV), Gunn (1967; r. Blake Edwards), Ostře sledovaná banka (1969, 
The Great Bank Robbery; r. Hy Averback) a Darling Lili (1969; r. Blake Edwards – TV). 
Režíroval adaptace vlastních románů The Ninth Configuration (1980, Devátá konfigurace) a 
The Exorcist III (1990, Vymítač ďábla III – TV), jenž byl v době prvního uvedení produkční 
firmou Morgan Creek drasticky upraven, včetně změny originálního názvu Legion, a jejž pár 
měsíců před smrtí vydal na videu v původní verzi (The Exorcist: Legion). -mim- 
 
Solovjov, Jurij 
JURIJ SOLOVJOV (vlastním jménem Jurij Vasiljevič Solovjov, nar. 16. 1. 1933, Tulun, Irkutská 
oblast, dnes Rusko), ruský herec, který se mimo jiné objevil ve filmech Cizí příbuzní (1956, 
Čužaja rodňa; r. Michail Švejcer), Vojáci (1957, V okopach Stalingrada; r. Alexandr Ivanov), 
Šoférem proti své vůli (1958, Šofer poněvole; r. Natalija Košerevová), Na život a na smrt 
(1959, Na dorogach vojny; r. Lev Saakov), V ohni a bouři (1959, Oleko Dundič; r. Leonid 
Lukov), Nalezená stopa (1959, Kolybelnaja; r. Michail Kalik), Věrnost (1965, Vernosť; r. Pjotr 
Todorovskij), Páté čtvrtletí (1972, Pjataja četverť; r. Grigorij Aronov), Zával (1986, Proryv; r. 
Dmitrij Svetozarov) nebo Podsudimyj (1986, Tíha viny; r. Josif Chejfic – TV), zemřel 14. ledna 
2017 v Petrohradu. Někdy byl uváděn též jako Jurij Solovjev. -tbk- 
 
Senová, Gita 
GITA SENOVÁ (nar. 30. 10. 1930), indická herečka, která účinkovala především ve filmech 
svého manžela Mrinala Sena (1923–2018), mimo jiné Calcutta 71 (1971, Kalkata 71), Chorus 
(1974, Sbor), Ek din pratidin (1979, A tiše přichází úsvit), Akaler sandhane (1980, Hledání 
hladu), Chaalchitra (1981, Kaleidoskop), Kharij (1982, Případ je uzavřen), Khandhar (1984, 
Rozvaliny), zemřela 17. ledna 2017 v Kalkatě po mozkové mrtvici. Její křestní jméno bývá 
také přepisováno jako Geeta. -mim- 
 
Besoui, Ion 
ION BESOIU (nar. 11. 3. 1931, Sibiu, Rumunsko), přední rumunský divadelní a filmový herec, 
který se objevil v řadě významných rumunských filmů z 60. až 80. let jako představitel 
žánrově odlišných postav a který získal popularitu i jako námořní kapitán Anton Lupan v 
populárním televizním seriálu Toate panzele sus (1976, Pod napnutými plachtami – TV), 
zemřel 18. ledna 2017 v Bukurešti. V roce 2011 byl obviněn ze spolupráce s komunistickou 
policejní policií Securitate, ale podle soudního rozhodnutí z roku 2014 bylo toto nařčení 
nepravdivé. Z jeho filmografie připomínáme tituly: Odvážný (1963, Tudor; r. Lucian Bratu), 
Tvůj díl viny (1963, Partea ta de vina; r. Mircea Muresan), Na dosah trůnu (1965, Neamul 
Soimarestilor; r. Mircea Dragan), Bouře hněvu (1965, Rascoala; r. Mircea Muresan), Hajduci 
(1966, Hajducii; r. Dinu Cocea), Únos panen (1967, Rapirea fecioarelor; r. Dinu Cocea), 
Poslední křížová výprava (1970, Mihai Viteazul; r. Sergiu Nicolaescu), V zelených pahorcích 
(1971, Printre colinele verzi; r. Nicolae Breban), Kriminálka v pohotovosti (1971, Brigada 
Diverse in alerta; r. Mircea Dragan), Ipova smrt (1971, Moartea lui Ipu; r. Sergiu Nicolaescu), 
Balada (1972, Ciprian Porumbescu; r. Gheorghe Vitanidis), Poslední náboj (1973, Ultimul 
cartus; r. Sergiu Nicolaescu), Komisař obviňuje (1973, Un comisar acuza; r. Sergiu 
Nicolaescu), Poslední představení (1974, Actorul si salbaticii; r. Manole Marcus), Podivný 
agent (1974, Agentul straniu; r. Savel Stiopul), Odvážní se nevzdávají (1974, Nemuritorii; r. 
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Sergiu Nicolaescu), V knížecích službách (1975, Muschetarul roman; r. Gheorghe Vitanidis), 
Doktor Poenaru (1978, Doctorul Poenaru; r. Dinu Tanase), Cyankáli a kapky deště (1978, 
Cianura si picatura de ploaie; r. Manole Marcus), Námořník a pes (1979, Mihail, caine de circ; 
r. Sergiu Nicolaescu), Ultima noapte de dragoste (1979, Poslední noc; r. Sergiu Nicolaescu – 
TV), Skalní cesta (1980, Drumul oaselor; r. Doru Nastase), Past na žoldnéře (1980, Capcana 
mercenarilor; r. Sergiu Nicolaescu), Výzva na souboj (1981, Duelul; Sergiu Nicolaescu), 
Posádka pro Singapur (1981, Un echipaj pentru Singapore; r. Nicu Stan), Šílený les (1982, 
Padurea nebuna; r. Nicolae Corjos), Vzpoura podsvětí (1983, Misterele Bucurestilor; r. Doru 
Nastase), Nebezpečná zatáčka (1983, Viraj periculos; r. Sergiu Nicolaescu), Stříbrná maska 
(1985, Masca de argint; r. Gheorghe Vitanidis), Náhrdelník (1985, Colierul de turcoaze; 
Gheorghe Vitanidis), Za všechno se platí (1986, Totul se plateste; r. Mircea Moldovan). -tbk- 
 
Gruberová, Zdena 
ZDENA GRUBEROVÁ (provdaná Zdena Tomascheková, uváděna chybně jako Zdena 
Grúberová; nar. 24. 11. 1933, Šenkvice u Pezinku – zem. 18. 1. 2017, Bratislava) studovala na 
obchodní akademii, ale po vítězství v recitační soutěži se na doporučení Júlia Pántika a 
Františka Dibarbory rozhodla pro herectví. Po Armádním divadle v Martině (1953–1954) a po 
absolvování odborného divadelního kurzu při bratislavské Státní konzervatoři se stala až do 
odchodu na penzi členkou činohry Slovenského národního divadla (1954–1998). Přes naivky 
se dopracovala ke komickým a dramatickým charakterním postavám žen, poznamenaných 
životními zkušenostmi (Romeo a Julie, Hamlet, Čarodějky ze Salemu, Tramvaj do stanice 
Touha, Cid, Peer Gynt a další). Slovenští filmaři ji využili pouze desetkrát, významněji jako 
ošetřovatelku Naďu v Kapitánu Dabačovi, jako Marku, jíž hrozí smrt za pomoc partyzánům v 
dramatu Predjarie, nešťastnou Bolebruchovou v Červeném víně či jako ctižádostivou 
manželku Etelku v satirické tragikomedii Cnostný Metod. V Čechách si zahrála hlavní postavu 
průvodčí Vlčkové v komedii Kotrmelec a namluvila hlavní ženskou představitelku ve snímku 
Touha zvaná Anada. Svůj hlasový projev uplatnila kromě umělecké recitace načtením 
komentářů či hlasů pro řadu dokumentárních, animovaných a krátkých snímků. Účinkovala 
též v rozhlase, v dabingu, v českých i slovenských televizních filmech a v seriálech (V tieni 
vlkov, Bakalári, Okná dokorán nebo Štúrovci). Kromě dalších ocenění získala Výroční cenu 
Slovenského Literárního fondu za celoživotní dílo (1999). – Filmografie: (neúplná; herečka) 
Drevená dedina (1954; r. Andrej Lettrich), Čert nespí (1956; r. Peter Solan, František Žáček), 
Nie je Adam ako Adam (1956; r. Paľo Bielik), Kapitán Dabač (1959; r. Paľo Bielik), Kotrmelec 
(1961; r. Václav Sklenář), Predjarie (1961; r. Vladimír Bahna), Smrť prichádza v daždi (1965; r. 
Andrej Lettrich), Drotár (TV–1966; r. Karol L. Zachar), Hermani (TV–1967; r. Pavol Haspra), 
Balada o siedmich obesených (TV–1968; r. Martin Hollý), Touha zvaná Anada (1969; r. Ján 
Kadár, Elmar Klos; hlas), Cid (TV–1973; r. Pavol Haspra), Džbán plný ambrózie (TV–1974; r. 
Ivan Teren), Šepkajúci fantóm (1975; r. Andrej Lettrich), Červené víno (1976; r. Andrej 
Lettrich), Rozhodnutie (TV–1976; r. Jiří Svoboda), Červený muškát (TV–1977; r. Jozef Pálka), 
Večera (TV–1978; r. Stanislav Párnický), Cnostný Metod (1979; r. Ján Lacko), Odveta (1980; r. 
Ivan Húšťava), Dozrievanie(TV–1981; r. Franek Chmiel), Popoluška(TV–1981; r. Lucia Šebová), 
Krkavci (TV–1982; r. Pavol Haspra), Varič (TV–1985; r. Ľuba Velecká), Hriech (TV–1986; r. 
Miloš Pietor), Predohra (TV–1987; r. Igor Ciel), Terno (TV–1988; r. Paweł Trzaska), Puto 
najsilnejšie (TV–1990; r. Ivan Teren), Koleso osudu (TV–1991; r. Ján Chlebík), Najdúch (TV–
1992; r. Karol L. Zachar), Dvadsaťštyri hodín zo života istej ženy (TV–1994; r. Emil Horváth), Z 
môjho denníka (TV–1995; r. Martin Kákoš), Duhová panna (TV–2000; r. Branislav Mišík), Pani 
Zima (TV–2001; r. Lucia Šebová), Zlatý hlas (TV–2004; r. Jozef Banyák). –jl– 
 
Ferrer, Miguel 
MIGUEL FERRER (vlastním jménem Miguel José Ferrer, nar. 7. 2. 1955, Santa Monica, 
Kalifornie – zem. 19. 1. 2017, Santa Monica, na rakovinu hrtanu) byl nejstarším z pěti dětí 
herce Josého Ferrera a zpěvačky Rosemary Clooneyové. Vyrůstal v Hollywoodu, ale jeho 
prvním zájmem byla hudba. Několik let působil jako bubeník, například na sólovém albu 



172 
 

Keitha Moona (Two Sides of the Moon, 1975). Až od 80. let se uplatnil v televizi, kde jako 
host vystupoval v mnoha seriálech, mimo jiné Magnum, P.I. (Magnum – TV), Trapper John, 
M.D., CHiPs, Cagney & Lacey (Cagneyová a Laceyová – TV), Hill Street Blues (Poldové z Hill 
Street – TV), T. J. Hooker (uveden v televizi), Houston Knights (Houstonští rytíři), Miami Vice 
(uveden v televizi), Hotel, Ohara, Hooperman, Tales from the Crypt (Příběhy ze záhrobí – TV), 
ER (Pohotovost – TV), Fallen Angels (Padlí andělé; hlas – TV), Will & Grace (uveden v televizi), 
3rd Rock from the Sun (Takoví normální mimozemšťané – TV), Night Visions (Noční přízraky – 
TV), Medium (Médium – TV), Law & Order: Criminal Intent (Zákon a pořádek: Zločinné 
úmysly – TV), CSI: Crime Scene Investigation (Kriminálka Las Vegas – TV), Kings (Králové), Lie 
to Me (Anatomie lži – TV), Psych (Agentura Jasno – TV), Desperate Housewives (Zoufalé 
manželky – TV). V řadě dalších ztělesnil hlavní role, policistu Jacka Bowmana v krimi Broken 
Badges (1990, Rozbité odznaky), okresního návladního Todda Spurriera v právnické show 
Shannon’s Deal (1990–1991, Shannonův úděl), patologa FBI Alberta Rosenfelda v kultovním 
seriálu Twin Peaks (1990–1991, Městečko Twin Peaks – TV), jehož si zopakoval ve 
stejnojmenném filmu a po čtvrtstoletí i v nové verzi seriálu, prezidenta televizní společnosti 
Buda Budwallera v Lynchově sitcomu On the Air (1992, Na vlnách TV), televizního 
producenta Vica Karpa v dalším sitcomu LateLine (1998–1999, Pozdní zprávy), šéfa tajné 
organizace Jonase Bledsoea v dobrodružném seriálu Bionic Woman (2007, Bionická žena) či 
poručíka Felixe Valdeze v kriminální show The Protector (2011, Ochránkyně). Jeho 
nezaměnitelný hlas zněl v řadě animovaných seriálů, filmů, ale také dokumentů a videoher. 
Za album The Lion King II: Simba’s Pride Read-Along byl v roce 1999 nominován na Cenu 
Grammy v kategorii mluveného slova pro děti. Stejně jako v televizi i ve filmu hrál často 
padouchy, někdy představitele zákona, ale vždy tvrdé chlapy. Poprvé na sebe upozornil 
úlohou kokain šňupajícího šéfa titulního projektu Boba Mortona v kultovní kriminální sci-fi 
RoboCop. Jeho další filmové kreace už tak výrazné nebyly, k těm zajímavějším patřil velitel 
Arvid Harbinger v oblíbené parodii Žhavé výstřely 2 a drogový překupník Eduardo Ruiz v 
oceňovaném dramatu Traffic – Nadvláda gangů. Ojediněle hrál i hlavní role, například 
scenáristu, který se v Mexiku zaplete do obchodu s lidskými orgány, v thrilleru Žeň nebo 
cynického bulvárního reportéra na stopě sériového vraha v adaptaci povídky Stephena Kinga 
Noční letec. Své nejznámější postavy vytvořil až v závěru kariéry v populárních kriminálních 
seriálech: šéf titulní patoložky Garret Macy v Crossing Jordan (2001–2007, Drzá Jordan; + 
spol. režie – TV) a zástupce ředitele Owen Granger v NCIS: Los Angeles (2012–2017, Námořní 
vyšetřovací služba: L. A. – TV). S dlouholetým kamarádem, bývalým dětským hercem Billem 
Mumym působili v rokenrolové kapele The Jenerators a psali povídky pro nakladatelství 
Marvel Comics. Jeho manželkami byly herečka Leilani Sarelleová (1991–2003), s níž vychoval 
dva syny, a od roku 2005 právnička Lori Weintraubová (dcera známého producenta Sye 
Weintrauba). – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Truckin’ Buddy McCoy (1982, Tirák 
Buddy McCoy; r. Richard Demarco), Heartbreaker (1983, Lamačka srdcí; r. Frank Zuniga), The 
Man Who Wasn’t There (1983, Muž, který tam nebyl; r. Bruce Malmuth – TV), Star Trek III: 
The Search for Spock (1984, Star Trek: Pátrání po Spockovi; r. Leonard Nimoy – TV), Okamžik 
záblesku (1984, Flashpoint; r. William Tannen), Lovelines (1984, Noty lásky; r. Rod Amateau; 
+ spol. píseň – V), RoboCop (1987; r. Paul Verhoeven – V), Downpayment on Murder (TV–
1987, Splátka na vraždu; r. Waris Hussein – V), C.A.T. Squad: Python Wolf (TV–1988, PTT 
jednotka: Operace Python Wolf; r. William Friedkin – TV), Deepstar 6 (1988, DeepStar Six; r. 
Sean S. Cunningham), Guts and Glory: The Rise and Fall of Oliver North (TV–1989, Kuráž a 
sláva: Vzestup a pád Olivera Northa; r. Mike Robe), Valentino Returns (1989, Valentinovy 
návraty; r. Peter Hoffman – V), Drug Wars: The Camarena Story (TV–1989, Drogové války: 
Camarenův příběh; r. Brian Gibson), Pomsta (1989, Revenge; r. Tony Scott), The Guardian 
(1990, Chůva; r. William Friedkin – TV), Murder in High Places (TV–1991, Vražda na vysokých 
místech; r. John Byrum), In the Shadow of a Killer (TV–1992, Ve stínu vraha; r. Alan Metzger), 
Twin Peaks (1992, Twin Peaks: Fire Walk with Me; r. David Lynch), Cruel Doubt (TV–1992, 
Trýznivé pochybnosti; r. Yves Simoneau – TV), The Harvest (1992, Žeň; r. David Marconi – V), 
Zabiják (1993, Point of No Return; r. John Badham), Žhavé výstřely 2 (1993, Hot Shots! Part 
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Deux; r. Jim Abrahams), Scam (TV–1993, Švindl; r. John Flynn – V), Sledování (1993, Another 
Stakeout; r. John Badham), Royce (1993; r. Rod Holcomb – V), Miliónový šek (1994, Blank 
Check; r. Rupert Wainwright), The Stand (TV–1994, Poslední boj; r. Mick Garris – V), Incident 
at Deception Ridge (TV–1994, Šance na přežití; r. John McPherson – V), Jack Reed: A Search 
for Justice (TV–1994, Jack Reed: Na dosah spravedlnosti; r. Brian Dennehy – TV), A Promise 
Kept: The Oksana Baiul Story (TV–1994, Dodržený slib: Příběh Oksany Baiulové; r. Charles 
Jarrott – TV), The Return of Hunter: Everyone Walks in L. A. (TV–1995, Hunterův návrat: V L. 
A. chodí každý pěšky; r. Bradford May), In the Line of Duty: Hunt for Justice (TV–1995, Při 
výkonu služby: V zájmu spravedlnosti; r. Dick Lowry – TV), Alf versus U. S. Army (TV–1995, 
Project: ALF; r. Dick Lowry), The Disappearance of Garcia Lorca (1996, Zmizení Garcíi Lorcy; r. 
Marcos Zurinaga), Justice League of America (TV–1997, Americká liga spravedlivých; r. Felix 
Enriquez Alcala), The Shining (TV–1997, Osvícení; r. Mick Garris; hlas – V), The Night Flier 
(1997, Noční letec; r. Mark Pavia – V), Pan Magor (1997, Mr. Magoo; r. Stanley Tong), Brave 
New World (TV–1998, Báječný nový svět; r. Leslie Libmanová, Larry Williams – TV), anim. f. 
Mulan (1998, Mulan; r. Barry Cook, Tony Bancroft; hlas), Where’s Marlowe? (1998, Kde je 
Marlowe?; r. Daniel Pyne), Traffic – Nadvláda gangů (2000, Traffic; r. Steven Soderbergh), 
Sunshine State (2002, Sluneční země; r. John Sayles – V), Sightings: Heartland Ghost (TV–
2002, Dům strachu; r. Brian Trenchard-Smith – TV), L. A. Sheriff’s Homicide (TV–2003, L. A. – 
Okrsek 187; r. David Anspaugh – TV), The Manchurian Candidate (2004, Manchurianský 
kandidát; r. Jonathan Demme – V), Silver City (2004; r. John Sayles – TV), The Man (2005, 
Policajtem proti své vůli; r. Les Mayfield – V), anim. f. Justice League: The New Frontier 
(2008, Liga spravedlivých: Nová hranice; r. David Bullock; hlas – TV), Wrong Turn at Tahoe 
(2009, Neodvratná pomsta; r. Franck Khalfoun – TV), Hard Ride to Hell (2009, Cesta do pekel; 
r. Penelope Buitenhuisová – TV), This Is Not a Movie (2011, Tohle není film; r. Olallo Rubio), 
Beverly Hills Chihuahua 2 (2011, Čivava z Beverly Hills 2; r. Alex Zamm; hlas), anim. f. Noah 
(2011, Noe; r. Bill Boyce, John Stronach; hlas), The Courier (2011, Kurýr z podsvětí; r. Hany 
Abu-Assad – V), Beverly Hills Chihuahua 3: Viva La Fiesta! (2012, Čivava z Beverly Hills 3; r. 
Lev L. Spiro; hlas – V), Four Assassins (2012, Čtyři zabijáci; r. Stanley J. Orzel), Iron Man 3 
(2013, Iron Man Three; r. Shane Black), animovaný film Rio 2 (2014, Rio 2; r. Carlos Saldanha; 
hlas). -mim- 
 
Spina, Sergio 
SERGIO SPINA (nar. 24. 4. 1928, Milán, Lombardie), italský filmový a televizní režisér a 
scenárista a dokumentarista, teoretik masmédií, univerzitní profesor, spisovatel, který se 
věnoval především dokumentům a který působil zejména v italské televizi Rai, zemřel 19. 
ledna 2017 v Římě. -jš- 
 
Matsukata, Hiroki 
HIROKI MATSUKATA (vlastním jménem Koju Meguro, nar. 23. 7. 1942, Tokio), oblíbený 
japonský herec, který hrál především v samurajských a gangsterských filmech, zemřel 21. 
ledna 2017 v Tokiu na rakovinu mozku. Z jeho rozsáhlé tvorby známe například snímky Aa 
doki no sakura (1967, Padlí hrdinové; r. Sadao Nakajima – V), A kessen kokutai (1974, Otec 
jednotek kamikaze; r. Kosaku Yamashita – V), Sanada Yukimura no bouryaku (1979, Válka 
samurajů; r. Sadao Nakajima – V), Ichi (2008, Ichi, slepá samurajka; r. Fumihiko Sori – V), 
Jusan-nin no shikoku (2010, 13 zabijáků; r. Takashi Miike – TV) nebo Nintama Rantaro (2011, 
Malí ninjové; r. Takashi Miike – V). Jeho mladší bratr Yuki Meguro (nar. 1947) je rovněž 
hercem. -mim- 
 
Nekes, Werner 
WERNER NEKES (nar. 29. 4. 1944, Erfurt, Durynsko), německý producent, režisér, scenárista, 
kameraman a střihač především experimentálních krátkých filmů, který ovšem natáčel i 
dokumenty nebo komedie, zemřel 22. ledna 2017 v Mülheimu nad Rýnem v Severním 
Porýní-Vestfálsku. Ve své vlasti byl několikrát oceněn (mimo jiné dvakrát v rámci Německých 
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filmových cen a dvakrát Asociací německých filmových kritiků). V České republice nebyl příliš 
známý, ačkoliv byl v roce 1999 na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Významná byla 
jeho činnost filmově-historická, sběratelská (měl jednu z největších sbírek přístrojů z 
prehistorie filmu na světě) a v návaznosti na to i jeho práce pedagogická. -mim- 
 
Hurt, John 
JOHN HURT (vlastním jménem John Vincent Hurt, nar. 22. 1. 1940, Chesterfield, Derbyshire – 
zem. 25. 1. 2017, Cromer, Norfolk, na rakovinu slinivky) byl synem vikáře anglikánské církve. 
Od sedmnácti let navštěvoval uměleckou školu v Grimsby, aby se podle přání rodičů stal 
učitelem výtvarné výchovy, ale po získání stipendia studoval herectví na Královské akademii 
dramatického umění (RADA; 1960–1962). Vytvářel menší role na divadle (Správce, 
Mechanický číšník, Travestie, Důkazy se zamítají) a také v televizních seriálech, například Z 
Cars (Policejní auta), Probation Officer (Sociální kurátor), Gideon’s Way (Gideonův způsob), 
The Sweeney (Inspektor Regan – TV), a v dramatických antologiích. První výraznější filmovou 
úlohou byl pro něho ctižádostivý Richard Rich, který zradí Tomáše Morea, v oscarovém 
historickém dramatu Člověk pro každé počasí. Titulní roli skotského lupiče měl v historickém 
snímku Hříšný Davey, ale víc zaujal úlohou prostoduchého Timothyho Evanse, falešně 
obviněného z vraždy svého dítěte, v psychologickém snímku podle skutečného případu z 
poválečného Londýna Rillington Place č. 10 (nominace na Cenu BAFTA). Velké uznání mu 
přinesly propracované televizní kreace, skutečná postava homosexuálního aktivisty Quentina 
Crispa v dokumentárně laděném snímku Obnažený státní úředník (Cena BAFTA), šílený 
římský císař Caligula v úspěšném seriálu podle románu Roberta Gravese Já, Claudius či 
student Raskolnikov v třídílné adaptaci Dostojevského Zločinu a trestu. Jednou z jeho 
nejznámějších rolí se stal člen posádky nákladní kosmické lodi Kane, jenž byl první obětí 
titulního monstra, v klasickém sci-fi hororu Vetřelec (nominace na Cenu BAFTA). V té době 
také vytvořil dvě úlohy, jež mu zajistily mezinárodní věhlas, pološíleného narkomana Maxe v 
dramatu z tureckého vězení Půlnoční expres (Cena BAFTA, Zlatý glóbus, nominace na Oscara) 
a znetvořeného Johna Merricka v dramatu podle skutečného případu Sloní muž (Cena 
BAFTA, nominace na Oscara). Hrál převážně vedlejší charakterní postavy, ale v jeho 
filmografii nalezneme i pozoruhodné hlavní role: s rakovinou bojující žokej Bob Champion ve 
skutečném příběhu Závod se smrtí, Winston Smith v druhé adaptaci klasického dystopického 
románu George Orwella 1984, za nějž dostal hereckou cenu na Mezinárodním filmovém 
festivalu ve Valladolidu, společně se svým protihráčem Richardem Burtonem, a další 
skutečná postava chiropraktika Stephena Warda, který zásoboval v 60. letech politické špičky 
přitažlivými děvčaty, ve filmu Profumova aféra. Hurt neúnavně pracoval až do konce života a 
úspěšně střídal nezávislé snímky s britským mainstreamem a hollywoodskými filmy. Z jeho 
pozdních hereckých kreací měl největší ohlas návrat k postavě Quentina Crispa ve snímku 
Angličan v New Yorku (mimo jiné nominace na Cenu BAFTA). Občas se vracel na jeviště; 
známá z různých scén jsou především jeho vystoupení v Beckettově hře Poslední páska. 
Znovu také účinkoval v televizi, v titulních rolích seriálu pohádkových příběhů The Storyteller 
(1988, Vypravěč) a sitcomu o kontroverzním politikovi 80. let The Alan Clark Diaries (2004, 
Deník Alana Clarka – TV), jako kněz v internetovém seriálu The Confession (2011, Zpověď), v 
němž účinkoval s Kieferem Sutherlandem, a jako host v seriálech Masters of Science Fiction 
(Mistři sci-fi – TV) a Doctor Who (Pán času – TV). Za postavu starého mrzoutského hraběte v 
epizodě Two Nudes Bathing (1995, Dvě nahé ženy v lázni; r. John Boorman) z dramatické 
antologie Picture Windows (Oživlé obrazy) byl vyznamenán výroční cenou CableACE. Hrál v 
desítkách krátkých snímků a jeho bohatě odstíněný hlas zněl v animovaných filmech i v 
seriálech, například Watership Down (1999–2000, Daleká cesta za domovem), ale také v 
hraných dílech; namluvil například moudrého draka v televizním seriálu Merlin (2008–2012; 
uveden v televizi). Za své dílo obdržel Cenu BAFTA (2011) a byl povýšen do šlechtického 
stavu (2015). Jeho manželkami byly herečky Annette Robertsonová (1962–1964), Donna 
Peacocková (1984–1990), produkční asistentka Joan Daltonová (1990–1996), s níž měl dva 
syny, a od března 2005 producentka reklamních snímků Anwen Rees-Meyersová. Nejdelší 
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vztah měl s francouzskou modelkou Marie-Lise Volpeliere-Pierrotovou (1967–1983), která 
tragicky zemřela po nehodě na koni těsně před jejich dlouho odkládanou svatbou. – 
Filmografie: (neúplná; herec) The Wild and the Willing (1962, Vzpurní a poddajní; r. Ralph 
Thomas), The Stone Dance (TV–1963, Kamenný tanec; r. Peter Wood), This Is My Street 
(1963, Tohle je moje ulice; r. Sidney Hayers), Acquit or Hang (TV–1964, Zprostit viny, nebo 
oběsit; r. Cyril Coke), Watch Me I’m a Bird (TV–1964, Podívej, jsem pták; r. Claude 
Whatham), Finders Keepers (TV–1965, Právo nálezce; r. Graham Evans), A Man for All 
Seasons (1966, Člověk pro každé počasí; r. Fred Zinnemann – TV), The Sailor from Gibraltar 
(1966, Námořník z Gibraltaru; r. Tony Richardson – TV), Sinful Davey (1968, Hříšný Davey; r. 
John Huston), Before Winter Comes (1968, Než přijde zima; r. J. Lee Thompson), In Search of 
Gregory (1969, Hledám Gregoryho; r. Peter Wood), 10 Rillington Place (1970, Rillington Place 
č. 10; r. Richard Fleischer – TV), Green Julia (TV–1971, Zelená Julia; r. Brian Mills), Mr. 
Forbush and the Penguins (1971, Pan Forbush a tučňáci; r. Al Viola), The Pied Piper (1971, 
Krysař; r. Jacques Demy), The Playboy of the Western World (TV–1974, Hrdina západu; r. 
Alan Gibson), Little Malcolm and His Struggle Against the Eunuchs (1974, Malý Malcolm a 
jeho boj proti eunuchům; r. Stuart Cooper), The Ghoul (1975, Ghúl; r. Freddie Francis – TV), 
The Naked Civil Servant (TV–1975, Obnažený státní úředník; r. Jack Gold), The Peddler (TV–
1976, Kramář; r. Claude Whatham), La linea del fiume (1976, Říční proud; r. Aldo Scavarda), I, 
Claudius (TV–1976, Já, Claudius; r. Herbert Wise – TV), East of Elephant Rock (1976, Na 
východ od Sloní skály; r. Don Boyd), Spectre (TV–1977, Přízrak; r. Clive Donner), The 
Disappearance (1977, Zmizení; r. Stuart Cooper), Treats (TV–1977, Přivítání; r. John Frankau), 
Midnight Express (1978, Půlnoční expres; r. Alan Parker – V), The Shout (1978, Křik; r. Jerzy 
Skolimowski – TV), anim. f. Watership Down (1978, Daleká cesta za domovem; r. Martin 
Rosen; hlas), anim. f. The Lord of the Rings (1978, Pán prstenů; r. Ralph Bakshi; hlas), 
Vetřelec (1979, Alien; r. Ridley Scott), Crime and Punishment (TV–1979, Zločin a trest; r. 
Michael Darlow), Sloní muž (1980, The Elephant Man; r. David Lynch), Heaven’s Gate (1980, 
Nebeská brána; r. Michael Cimino – V), History of the World – Part 1 (1981, Dějiny světa – 
část 1; r. Mel Brooks), Night Crossing (1982, Noční přelet; r. Delbert Mann), Partners (1982, 
Partneři; r. James Burrows – TV), anim. f. The Plague Dogs (1982, Moroví psi; r. Martin 
Rosen; hlas), King Lear (TV–1983, Král Lear; r. Michael Elliott), The Osterman Weekend 
(1983, Ostermanův víkend; r. Sam Peckinpah – V), Závod se smrtí (1983, Champions; r. John 
Irvin), Success Is the Best Revenge (1984, Úspěch je nejlepší pomsta; r. Jerzy Skolimowski), 
The Hit (1984, Práskač a jeho kat; r. Stephen Frears – TV), Nineteen Eighty-Four (1984, 1984; 
r. Michael Radford – V), After Darkness (1985, Po temnotě; r. Dominique Othenin-Girard), 
anim. f. The Black Cauldron (1985, Černý kotel; r. Ted Berman, Richard Rich; hlas – V), Jake 
Speed (1986; r. Andrew Lane), Rocinante (1986; r. Ann a Eduardo Guedesovi), From the Hip 
(1987, Od boku; r. Bob Clark), segment I pagliacci (Komedianti; r. Bill Bryden) z filmu Aria 
(1987, Árie – TV), Spaceballs (1987, Války hvězd naruby; r. Mel Brooks – V), Vincent (1987; r. 
Paul Cox; hlas), White Mischief (1987, Velký podvod; r. Michael Radford – TV), A Dinner of 
Herbs (TV–1988, Kořeněná večeře; r. Michael Darlow), La nuit Bengali (1988, Bengálská noc; 
r. Nicolas Klotz), Deadline (TV–1988, Uzávěrka; r. Richard Stroud), Scandal (1988, Aféra 
Profumo; r. Michael Caton-Jones – TV), Little Sweetheart (1988, Malý drahoušek; r. Anthony 
Simmons), Windprints (1989, Stopy větru; r. David Wicht – TV), The Investigation: Inside a 
Terrorist Bombing (TV–1990, Vyšetřování: Podrobnosti teroristického útoku; r. Mike 
Beckham), Frankenstein Unbound (1990, Frankenstein; r. Roger Corman – V), Resident Alien 
(1990, Cizinec; r. Jonathan Nossiter), Romeo-Juliet (1990; r. Armand Acosta; hlas), The Field 
(1990, Pastvina; r. Jim Sheridan – TV), King Ralph (1991, Král Ralph; r. David S. Ward – V), 
střm. f. I Dreamt I Woke Up (1991, Zdálo se mi, že jsem se probudil; r. John Boorman), Lapse 
of Memory (1991, Výpadek paměti; r. Patrick Dewolf), Journey to Knock (TV–1991, Cesta do 
Knocku; r. David Wheatley), Red Fox (TV–1991, Červená liška; r. Ian Toynton – TV), L’oeil qui 
ment (1992, Oko, které lže; r. Raoul Ruiz), Six Characters in Search of an Author (TV–1992, 
Šest postav hledá autora; r. Bill Bryden), Kölcsönkapott idö (1992, Život na dluh; r. István 
Poór), Operace Monolit (1993, Monolith; r. John Eyres), Even Cowgirls Get the Blues (1993, I 
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na kovbojky občas padne smutek; r. Gus Van Sant – TV), Ten nejlepší (1993, Second Best; r. 
Chris Menges), anim. f. Thumbelina (1994, Thumbelina; r. Don Bluth, Gary Goldman; hlas), 
Great Moments in Aviation (1994, Velké okamžiky v letectví; r. Beeban Kidronová), Rob Roy 
(1995, Rob Roy; r. Michael Caton-Jones), Mrtvý muž (1995, Dead Man; r. Jim Jarmusch), Wild 
Bill (1995, Divoký Bill; r. Walter Hill – V), Saigon Baby (TV–1995; r. David Attwood), Love and 
Death on Long Island (1996, Láska a smrt na Long Islandu; r. Richard Kwietniowski), Contact 
(1997, Contact; r. Robert Zemeckis), The Climb (1997, Výstup; r. Bob Swaim), Bandyta (1997, 
Bastard; r. Maciej Dejczer – V), Tender Loving Care (1997, Něžná milující péče; r. David 
Wheeler), The Commissioner (1998, Komisař; r. George Sluizer – V), Night Train (1998, Noční 
vlak; r. John Lynch – V), All the Little Animals (1998, Všechna ta zvířátka; r. Jeremy Thomas), 
You’re Dead... (1998, Seš mrtvej...; r. Andy Hurst), anim. f. Le château des singes/A Monkey’s 
Tale (1999, Zámek opic; r. Jean-François Laguionie; hlas), If... Dog... Rabbit (1999, Kdyby... 
pes... králík; r. Matthew Modine), New Blood (1999, Nová krev; r. Michael Hurst), anim. f. 
Tygrův příběh (2000, The Tigger Movie; r. Jun Falkensteinová; hlas), Krapp’s Last Tape (TV–
2000, Poslední páska; r. Atom Egoyan), Lost Souls (2000, Ďábel přichází; r. Janusz Kaminski – 
V), Tabloid (2001, Bulvár; r. David Blair), Mandolína kapitána Corelliho (2001, Captain 
Corelli’s Mandolin; r. John Madden), Harry Potter a Kámen mudrců (2001, Harry Potter and 
the Sorcerer’s Stone; r. Chris Columbus), Crime and Punishment (2001, Zločin a trest; r. 
Menahem Golan – TV), Miranda (2002; r. Marc Munden), Bait (TV–2002, Návnada; r. 
Nicholas Renton – TV), Owning Mahowny (2002, Případ Mahowny; r. Richard Kwietniowski – 
TV), Dogville (2003, Dogville; r. Lars von Trier; hlas), Hellboy (2004, Hellboy; r. Guillermo Del 
Toro), Pride (TV–2004, Smečka; r. John Downer; hlas – TV), Proposition (2004, The 
Proposition; r. John Hillcoat), Short Order (2005, Rychlá objednávka; r. Anthony Byrne), 
anim. f. Valiant (2005, Valiant; r. Gary Chapman; hlas), Manderlay (2005, Manderlay; r. Lars 
von Trier; hlas), Klíč (2005, The Skeleton Key; r. Iain Softley), Shooting Dogs (2005, Střelba na 
psy; r. Michael Caton-Jones – TV), V jako Vendeta (2006, V for Vendetta; r. James McTeigue), 
Parfém: Příběh vraha (2006, Perfume: The Story of a Murderer; r. Tom Tykwer; hlas), Boxes 
(2007, Krabice; r. Jane Birkinová), anim. f. Hellboy Animated: Blood and Iron (TV–2007, 
Hellboy: Krev a železo; r. Victor Cook; hlas), The Oxford Murders (2007, Kdo vraždí v 
Oxfordu?; r. Alex de la Iglesia), Indiana Jones a Království křišťálové lebky (2008, Indiana 
Jones and the Kingdom of the Crystal Skull; r. Steven Spielberg), Recount (TV–2008, Nové 
sčítání hlasů; r. Jay Roach – TV), Hellboy II: Zlatá armáda (2008, Hellboy II: The Golden Army; 
r. Guillermo Del Toro), Outlander (2008, Vikingové II; r. Howard McCain – V), Lezione 21 
(2008, Lekce 21; r. Alessandro Baricco), segment režiséra Shekhara Kapura z povídkového 
filmu New Yorku, miluji Tě (2008, New York, I Love You), Hranice ovládání (2008, The Limits 
of Control; r. Jim Jarmusch), An Englishman in New York (2009, Angličan v New Yorku; r. 
Richard Laxton – TV), 44 Inch Chest (2009, Revanš; r. Malcolm Venville – TV), Lou (2010; r. 
Belinda Chaykoová), Brighton Rock (2010, Černý chlapec; r. Rowan Joffe – TV), Harry Potter a 
Relikvie smrti – část 1 (2010, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1; r. David Yates), 
anim. f. Ultramarines: A Warhammer 40,000 Movie (2010; r. Martyn Pick; hlas), Melancholia 
(2011, Melancholia; r. Lars von Trier), Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 (2011, Harry 
Potter and the Deathly Hallows: Part 2; r. David Yates), Jeden musí z kola ven (2011, Tinker 
Tailor Soldier Spy; r. Daniel Alfredson), Válka bohů (2011, Immortals; r. Tarsem Singh 
Dhandwar), Jayne Mansfield’s Car (2012, Co čas nezahojil; r. Billy Bob Thornton – V), In Love 
with Alma Cogan (2012, Zamilován do Almy Coganové; r. Tony Britten), Sightseers (2012, 
Dovolenkáři; r. Ben Wheatley; hlas), Henry V (TV–2012, Jindřich V.; r. Thea Sharrocková – 
TV), Labyrinth (TV–2012, Labyrint; r. Christopher Smith – TV), The Necessary Death of Charlie 
Countryman (2013, Nezbytná smrt Charlieho Countrymana; r. Fredrik Bond; hlas), Přežijí jen 
milenci (2013, Only Lovers Left Alive; r. Jim Jarmusch), Snowpiercer (2013, Ledová archa; r. 
Joon-ho Bong – V), Hercules (2014, Hercules; r. Brett Ratner), A.K.A Nadia (2015; r. Tova 
Ascherová), anim. f. Thomas & Friends: Sodor’s Legend of the Lost Treasure (2015, Tomáš a 
jeho přátelé – Sodorská legenda o ztraceném pokladu; r. David Stoten; hlas – TV), The Last 
Panthers (TV–2015, Poslední panteři; r. Johan Renck), ChickLit (2016, Knížky pro ženské; r. 
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Tony Britten), The Journey (2016, Cesta; r. Nick Hamm), Jackie (2016, Jackie; r. Pablo 
Larraín), That Good Night (2017, Dobrá noc; r. Eric Styles), My Name Is Lenny (2017, Jmenuju 
se Lenny; r. Ron Scalpello), Darkest Hour (2017, Nejtemnější hodina; r. Joe Wright). -mim- 
 
Mooreová, Mary Tyler 
MARY TYLER MOOREOVÁ (nar. 29. 12. 1936, Brooklyn), populární americká herečka, která 
získala Zlatý glóbus a oscarovou nominaci za postavu matky v populárním dramatu Obyčejní 
lidé (1980, Ordinary People; r. Robert Redford), zemřela 25. ledna 2017 v connecticutském 
městě Greenwich na srdeční zástavu. Objevila se také ve filmech X–15 (1961; r. Richard D. 
Donner – TV), Správná dívka (1967, Thoroughly Modern Millie; r. George Roy Hill), Don’t Just 
Stand There (1968, Nestůj tam jen tak; r. Ron Winston), What’s So Bad About Feeling Good? 
(1968, Štěstí v New Yorku; r. George Seaton – TV), Six Weeks (1982, Šest týdnů; r. Tony Bill – 
TV), Just Between Friends (1986, Jen mezi přáteli; r. Allan Burns – TV), Flirtování s 
katastrofou (1996, Flirting with Disaster; r. David O. Russell), Keys to Tulsa (1997, Falešné 
svědectví; r. Leslie Greif – TV), Cheats (2002, Spolek machrů; r. Andrew Gurland – V) a 
Against the Current (2008, Proti proudu; r. Peter Callahan – V). Těžiště její práce bylo ovšem 
v televizi, kde vytvořila prototyp moderní zaměstnané ženy v oblíbeném sitcomu The Dick 
Van Dyke Show (1961–1966) a ve vlastních úspěšných pořadech Mary Tyler Moore (1970–
1977) a The Mary Tyler Moore Hour (1979). -mim- 
 
Haleová, Barbara 
BARBARA HALEOVÁ (nar. 18. 4. 1922, DeKalb, Illinois), americká herečka, jejíž nejznámější 
úlohou byla oddaná sekretářka Della Streetová v úspěšném seriálu Perry Mason (1957–
1966), za niž dostala Emmy a již si zopakovala v sérii pětadvaceti televizních filmů (1985–
1993), opět s Raymondem Burrem v roli slavného advokáta, zemřela 26. ledna 2017 v 
losangeleském Sherman Oaks. Ve filmu hrála hlavní role už od konce 40. let, později se 
přehrála do charakterních postav. Z její filmografie připomínáme tituly The Boy with Green 
Hair (1948, Chlapec se zelenými vlasy; r. Joseph Losey), The Clay Pigeon (1949, Hliněný 
holub; r. Richard Fleischer), The Window (1949, Okno; r. Ted Tetzlaff), The Jackpot (1950, 
Hlavní výhra; r. Walter Lang), Lorna Doone (1951; r. Phil Karlson), The First Time (1952, 
Poprvé; r. Frank Tashlin), Last of the Comanches (1952, Poslední z Komančů; r. Andre De 
Toth), Seminole (1953; r. Budd Boetticher), A Lion Is in the Streets (1953, Lev je v ulicích; r. 
Raoul Walsh), The Far Horizons (1955, Daleké obzory; r. Rudolph Maté), Buckskin (1968, 
Muži na hranicích; r. Michael Moore – TV), Letiště (1970, Airport; r. George Seaton), The 
Giant Spider Invasion (1975, Invaze obřích pavouků; r. Bill Rebane – V), The Big Wednesday 
(1978, Velká středa; r. John Milius – V). V letech 1946–1992 byla manželkou herce Billa 
Williamse (1915–1992). Jejich syn William Katt (nar. 1951) je také známým hercem a po 
matčině boku hrál v několika masonovských snímcích, v nichž ztělesnil detektiva Paula 
Drakea Jr. -mim- 
 
Julióová, Montserrat 
MONTSERRAT JULIÓOVÁ (vlastním jménem Montserrat Julió y Nonell, nar. 20. 5. 1929, 
Mataró, Maresme, Katalánsko), španělská herečka, divadelní režisérka a spisovatelka, 
zemřela 26. ledna 2017 v Madridu. Hrála mimo jiné ve snímcích Francisco Goya – Kronika 
lásky a osamění (1971, Goya, historia de una soledad; r. Nino Quevedo), Správný život 
manželský (1974, Vida conyugal sana; r. Roberto Bodegas), Noví Španělé (1974, Los nuevos 
españoles; r. Roberto Bodegas), Robin and Marian (1976, Robin a Mariana; r. Richard Lester 
– TV), Víkend (1977, El puente; r. Juan Antonio Bardem), Kuai can che (1984, Pojízdná 
kantýna; r. Sammo Kam-Bo Hung – TV), Pod hrozbou smrti (1985, Puzzle; r. Lluís Josep 
Comerón), Rozkaz, pane generále! (1987, Mi general; r. Jaime de Armiñán). -jš- 
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Di Battista, Giorgio 
GIORGIO DI BATTISTA (nar. 10. 5. 1943, Řím) italský kameraman, který se mimo jiné podílel 
na titulech Charleston (1977, Charleston; r. Marcello Fondato), Ďábel a svěcená voda (1983, 
Il diavolo e l'acquasanta; r. Bruno Corbucci) nebo Zítra se žením (1984, Domani mi sposo; r. 
Francesco Massaro), zemřel 27. ledna 2017 v Římě. -jš- 
 
Connors, Mike 
MIKE CONNORS (vlastním jménem Krekor Ohanian, nar. 15. 8. 1925, Fresno, Kalifornie), 
americký herec arménského původu, kterého proslavila titulní postava losangeleského 
soukromého detektiva v televizním seriálu Mannix (1967–1975), za niž dostal Zlatý glóbus, 
podlehl 27. ledna 2017 v losangeleské Tarzaně leukemii. Od začátku 50. let se pod jménem 
Touch Conners (později Connors) uplatnil díky urostlé postavě ve filmech jako Sudden Fear 
(1952, Náhlý strach; r. David Miller), Island in the Sky (1953, Ostrov na nebi; r. William A. 
Wellman), Five Guns West (1955, Pět pistolníků; r. Roger Corman – TV), The Ten 
Commandments (1956, Desatero přikázání; r. Cecil B. DeMille – TV). Pod upraveným jménem 
Michael Connors (které si později zkrátil na Mike Connors) účinkoval například ve snímcích 
Good Neighbor Sam (1964, Dobrý soused Sam; r. David Swift – TV), Where Love Has Gone 
(1964, Kam se poděla láska; r. Edward Dmytryk), Harlow (1965; r. Gordon Douglas) a 
Dostavník (1966, Stagecoach; r. Gordon Douglas). Po úspěchu Mannixe se vedle dalších 
televizních seriálů objevoval převážně v béčkových filmech jako Avalanche Express (1979, 
Expres v lavině; r. Mark Robson) nebo Nightkill (1980, Noční zabití; r. Ted Post). -mim- 
 
Hirtová, Eléonore 
ELÉONORE HIRTOVÁ (nar. 19. 12. 1919, Basilej, Švýcarsko), přední francouzská herečka, 
zemřela 27. ledna 2017 v Paříži. Přišla do Francie už v polovině 30. let a dlouho účinkovala 
pouze na jevišti. Hrála také v televizi a ve filmu pravidelně účinkovala až od 60. let, mimo jiné 
ve snímcích Soukromý život (1962, Vie privée; r. Louis Malle), What’s New, Pussycat? (1965, 
Co je nového, kočičko?; r. Clive Donner – TV), Night of the Generals (1966, Noc generálů; r. 
Anatole Litvak – TV), Jeu de massacre (1967, Vražedná hra; r. Alain Jessua – TV), Tropic of 
Cancer (1970, Obratník Raka; r. Joseph Strick), La horse (1970, Heroin; r. Pierre Granier-
Deferre – TV), A Time for Loving (1971, Čas pro milování; r. Christopher Miles), Seven Nights 
in Japan (1976, Sedm nocí v Japonsku; r. Lewis Gilbert – TV), Préparez vos mouchoirs (1977, 
Připravte si kapesníky; r. Bertrand Blier), La nuit de Varennes (1982, Noc ve Varennes; r. 
Ettore Scola – V), Princové (1983, Les princes; r. Tony Gatlif), Anna (1988, Anna; r. Frank 
Strecker), Un amour de sorcière (1997, Zamilovaná čarodějka; r. René Manzor – TV), Mères 
et filles (2009, Matky a dcery; r. Julie Lopes-Curvalová). Jejími manželi byli herci Michel 
Piccoli (1925–2020), s nímž měla dceru, a André Rouyer (1929–1994). -mim- 
 
Miller, Robert Ellis 
ROBERT ELLIS MILLER (nar. 18. 7. 1927, New York – zem. 27. 1. 2017, Woodland Hills, Los 
Angeles) účinkoval už jako chlapec na jevišti. Vystudoval angličtinu na Harvardově univerzitě 
(1949), kde projevoval zájem o divadlo a byl zvolen prezidentem tamějšího dramatického 
klubu. Po absolutoriu nastoupil do televizní společnosti CBS, kde asistoval různým tvůrcům, 
mimo jiné Sidneymu Lumetovi. Působil také jako režisér na mimobroadwayských scénách. 
Na konci 50. let se dostal k samostatné televizní práci a režíroval inscenace do dramatických 
antologií (mimo jiné Matinee Theatre, Westinghouse Desilu Playhouse, Goodyear Theatre, 
Alcoa Theatre, Zane Grey Theatre, Kraft Mystery Theatre, Alcoa Premiere). Natočil víc než 
dvacet dílů populárního sitcomu The Donna Reed Show (1959–1962) a řadu epizod dalších 
televizních seriálů, například Peter Gunn, Philip Marlowe, M Squad (Elitní oddíl), The Rebel, 
The Millionaire (Milionář), Markham, Perry Mason, The Law and Mr. Jones (Zákon a pan 
Jones), Ben Casey, Dr. Kildare, The Twilight Zone (Pásmo soumraku), Checkmate (Šachmat), 
Wide Country (Rozlehlá země), Route 66 (Silnice 66), Naked City (Obnažené město), The 
Virginian (Muž z Virginie), The Fugitive (Uprchlík), Breaking Point (Kritický bod), Burke’s Law 
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(Burkeův zákon), The Reporter, The Rogues (Podvodníci), The Hero (Hrdina). Přešel k tvorbě 
pro kina a na přelomu 60. a 70. let zaujal dvojicí filmů podle literárních předloh, adaptací 
románu Carson McCullersové Srdce je osamělý lovec, oceněnou nominací na Zlatý glóbus v 
kategorii dramat a oscarovými nominacemi pro herecké představitele, a přepisem románu 
Janice Elliottové Čtyřlístek, který zastupoval Velkou Británii v soutěži Mezinárodního 
filmového festivalu v Cannes. Příslib raných snímků však v další tvorbě nepotvrdil; jedinou 
výjimkou se stal romantický film Reuben, Reuben, mimo jiné rovněž nominovaný na Zlatý 
glóbus mezi dramaty a vyznamenaný oscarovou nominací v hlavní herecké kategorii. Po 
propuštění původního režiséra Dona Siegela realizoval nový konec kriminální komedie Rough 
Cut (1980, Hra s diamanty – TV) a o něco později se sám dostal do podobných problémů, 
když jeho snímek Brenda Starr, natočený v roce 1986, čekal několik let na distribuci kvůli 
nevyřešeným právním záležitostem. Delší dobu žil v Londýně a závěr své kariéry strávil prací 
pro televizi. Byl aktivním členem Cechu amerických režisérů (DGA), kde vykonával několik 
funkcí. Jeho manželkou byla v letech 1955–2015 dokumentaristka Pola Millerová (1928–
2015). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) veselohra podle divadelní hry Muriel 
Resnickové Any Wednesday (1966, Každou středu – TV) s Jane Fondovou a Jasonem 
Robardsem, příběh bohémské newyorské dívky Sweet November (1968, Sladký listopad) se 
Sandy Dennisovou, působivé drama hluchoněmého muže, který pomáhá dospívající dívce, 
Srdce je osamělý lovec (1968, The Heart Is a Lonely Hunter) s Alanem Arkinem a debutující 
Sondrou Lockeovou, drama komplikovaných milostných vztahů The Buttercup Chain (1970, 
Čtyřlístek) s Hywelem Bennettem a Leigh Taylor-Youngovou, drama izraelského řidiče a jeho 
pasažérky Big Truck and Sister Clare (1972, Velký kamion a sestra Klára) s Peterem 
Ustinovem a Francescou Annisovou, příběh vztahu ruské baletky k americkému 
korespondentovi The Girl from Petrovka (1974, Moskevská romance – TV) s Goldie 
Hawnovou a Halem Holbrookem, drama černošské rodiny, jež se z Detroitu přestěhuje na 
americký jih, Just and Old Sweet Song (TV–1976, Jenom stará sladká písnička) s Robertem 
Hooksem a Cicely Tysonovou, skutečný příběh indiána Ishi: The Last of His Tribe (TV–1978, 
Ishi: Poslední ze svého kmene), drama biliárových hráčů The Baltimore Bullet (1980, 
Baltimorský zázrak – TV) s Jamesem Coburnem a Omarem Sharifem, drama podle často 
filmované hry francouzského autora Alexandra Bissona o ženě obviněné z vraždy Madame X 
(TV–1981, Bezejmenná) s Tuesday Weldovou, příběh zhýralého skotského básníka, jenž se 
snaží napravit pod vlivem známosti s univerzitní studentkou, Reuben, Reuben (1983 – TV) s 
Tomem Contim a debutující Kelly McGillisovou, příběh novinářky, která se v převleku uchází 
o práci ve sportovním deníku, Her Life as a Man (TV–1984, Její život jako muže), drama 
mimomanželského poměru The Other Lover (TV–1985, Jiný milenec) s Lindsay Wagnerovou, 
drama zdravotní sestry, vracející se po letech vietnamského zajetí k rodině, Intimate 
Strangers (TV–1985, Důvěrní cizinci – TV) s Teri Garrovou a Stacym Keachem, příběh o 
eskapádách dvou nevyléčitelně nemocných mužů Hawks (1988, Jestřábi – TV) s Timothym 
Daltonem a Anthonym Edwardsem, dobrodružný příběh novinářky podle oblíbeného 
komiksu Brenda Starr (1989; + herec – TV) s Brooke Shieldsovou a Timothym Daltonem, 
romantická komedie Bed & Breakfast (1990, Nocleh se snídaní – TV) s Rogerem Moorem, 
drama nedobrovolného mafiánského zabijáka Killer Rules (TV–1993, Pravidla zabíjení – TV) s 
Jameym Sheridanem a Selou Wardovou, dobrodružný snímek o nespravedlivě odsouzeném 
muži, pomáhajícím po propuštění z vězení lidem v nouzi, Pointman (TV–1994, Suverén – V), 
který odstartoval stejnojmenný seriál, rodinné drama inspirované populárním seriálem A 
Walton Wedding (TV–1995, Zmatky se svatbou – TV), rodinný vánoční snímek The Angel of 
Pennsylvania Avenue (TV–1996, Anděl z Bílého domu – TV). -mim- 
 
Rivaová, Emmanuelle 
EMMANUELLE RIVAOVÁ (vlastním jménem Paulette Riva, nar. 24. 2. 1927, Cheniménil, 
Vosges – zem. 27. 1. 2017, Paříž, na rakovinu) pocházela z italsko-francouzské rodiny. Stejně 
jako její matka nejdříve pracovala jako švadlena a účinkovala v ochotnickém souboru. V roce 
1953 odešla do Paříže, aby studovala herectví u Jeana Meyera v Centru dramatického umění 
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v Rue Blanche. Vystupovala na jevišti (Čokoládový hrdina, Živnost paní Warrenové, Strašák, 
Děti slunce) a ve filmu se prosadila hlavní úlohou francouzské herečky v přelomovém 
Resnaisově díle Hirošima, má láska (nominace na Cenu BAFTA). Následovaly další výrazné 
postavy: osamělá stenotypistka Françoise, ožívající každou neděli, v dramatu Osmý den, 
jedna ze čtyř bývalých prostitutek, snažících se o počestnou obživu, ve filmu Adua a její 
družky, ateistická vdova Barny, zamilovaná do titulního hrdiny dramatu z okupované Francie 
Kněz Léon Morin, titulní protagonistka filmové adaptace Mauriacova románu Tereza 
Desqueyrouxová (Volpiho pohár na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách), 
aristokratická vdova pomáhající raněným v dramatu z první světové války Tomáš lhář nebo 
manželka učitele, obviněného ze znásilnění, v dramatu Riziko povolání. Odmítala role v 
prvoplánově komerčních titulech a od 70. let vytvářela převážně vedlejší postavy. Pravidelně 
se vracela k práci na divadle (mimo jiné Návrat domů, Nahé odívati, Macbeth, Svatá Jana, 
Měsíc na venkově, Obléhání Leningradu, Médeia). Svou životní roli dostala na samém 
sklonku kariéry, když s mimořádnou přesvědčivostí ztělesnila fyzicky i duševně chátrající 
Anne v psychologickém dramatu starých manželů Láska (mimo jiné César, Evropská filmová 
cena, Cena LAFCA ex aequo, ceny NSFC a BAFTA, nominace na Oscara). Jako host se objevila 
ve třech epizodách komediálního televizního seriálu Vénus & Apollon (2005, Venuše a 
Apollón). Publikovala tři sbírky básní. – Filmografie: (herečka) Burziáni (1958, Les grandes 
familles; r. Denys de La Patellière), La confession (TV–1959, Zpověď; r. Marcel Cravenne), 
Hirošima, má láska (1959, Hiroshima mon amour; r. Alain Resnais), Le huitième jour (1960, 
Osmý den; r. Marcel Hanoun), Recours en grâce (1960, Žádost o milost; r. Laslo Benedek), 
Adua a její družky (1960, Adua e le compagne; r. Antonio Pietrangeli), Kápo (1960, Kapò r. 
Gillo Pontecorvo), Léon Morin, prêtre (1961, Kněz Léon Morin; r. Jean-Pierre Melville), 
Climats (1962, Ovzduší; r. Stellio Lorenzi), Tereza Desqueyrouxová (1962, Thérèse 
Desqueyroux; r. Georges Franju), Le ore dell’amore (1963, Hodiny lásky; r. Luciano Salce), 
Caterina (TV–1963; r. Gérard Herzog), Le gros coup (1964, Velké sousto; r. Jean Valère), 
epizoda La donna che viveva sola (Žena, která žila sama) z filmu Io uccido, tu uccidi (1965, Já 
zabiju, ty zabiješ; r. Gianni Puccini), Thomas l’imposteur (1965, Tomáš lhář; r. Georges 
Franju), Le coup de grâce (1965, Rána z milosti; r. Jean Cayrol, Claude Durand), L’or et le 
plomb (1966, Zlato a olovo; r. Alain Cuniot), La fin de la nuit (TV–1966, Konec noci; r. Albert 
Riéra), Fruits amers (1967, Hořké ovoce; r. Jacqueline Audryová), Les risques du métier 
(1967, Riziko povolání; r. André Cayatte – TV), La forêt noire (TV–1968, Černý les; r. Marcel 
Cravenne), Eiko e no 5,000 kiro (1969, 5000 kilometrů ke slávě; r. Koreyoshi Kurahara), Je 
voudrais parler à monsieur Moratti (TV–1969, Chtěla bych mluvit s panem Morattim; r. Henri 
Polage), La modification (1970, Přizpůsobení; r. Michel Worms), L’homme de désir (1971, 
Muž, který touží; r. Dominique Deluche), Les portes de feu (1972, Ohnivá brána; r. Claude 
Bernard-Aubert), Le cygne (TV–1972, Labuť; r. Aldo Altit), J’irai comme un cheval fou (1973, 
Poběžím jako splašený kůň; r. Fernando Arrabal), La mort de l’utopie (1974, Smrt utopie; r. 
Jorge Amat), Ariane (1974, Ariadna; r. Pierre-Jean de San Bartolomé), Au long de rivière 
Fango (1975, Podél řeky Fango; r. Sotha), La dame de l’aube (TV–1975, Jitřní paní; r. Aldo 
Altit), La mort du pantin (TV–1975, Smrt tajtrlíka; r. Yannick Andréi), Léopold le bien-aimé 
(TV–1975, Milovaný Leopold; r. Georges Wilson), Le diable ou coeur (1976, Ďábel v srdci; r. 
Bernard Queysanne), Un mois à la campagne (TV–1976, Měsíc na venkově; r. Pierre 
Sabbagh), Madame Ex (TV–1977, Rozvedená paní; r. Michel Wyn), Les jeunes filles (TV–1979, 
Mladé dívky; r. Lazare Iglesis), Le règlement intérieur (1980, Vnitřní předpis; r. Michel 
Vuillermet), Les jeux de la comtesse Dolingen de Gratz (1981, Hrátky komtesy Dolingen de 
Gratz; r. Catherine Binetová), Un prêtre marié (TV–1981, Ženatý kněz; r. Louis Grospierre), Le 
piano des songes (TV–1982, Klavír snů; r. Michel Vuillermet), Y a-t-il un Français dans la 
salle? (1982, Je v sále nějaký Francouz?; r. Jean-Pierre Mocky), Ralentir école (TV–1982, 
Zpomalte, škola; r. Alain Dhouailly), Gli occhi, la bocca (1982, Oči, ústa; r. Marco Bellocchio), 
epizoda Dérapage (Smyk; r. Marie-Christine Questerbertová) z filmu Les filles 
héréditaires/Die Erbtöchter (1982, Dědičky), Un homme à ma taille (1983, Muž velký jako já; 
r. Annette Carducciová), L’exil (TV–1983, Vyhnanství; r. Bernard Ristroph), Liberté, la nuit 
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(1984, Svoboda, noc; r. Philippe Garrel), Un delitto (TV–1984, Zločin; r. Salvatore Nocita), 
Résister ou les captives d’Aigues-Mortes (TV–1985, Vydržet aneb zajatkyně z Aigues-Mortes; 
r. Bernard Kurt), Funny boy (1987; r. Christian De Hémonet), Niezwykla podróz Baltazara 
Kobera (1988, Hrdinné útrapy Baltazara Kobera; r. Wojciech Has), Catherine de Médicis (TV–
1989, Kateřina Medicejská; r. Yves-André Hubert), La passion de Bernadette (1990, Vášeň 
Bernadette; r. Jean Delannoy), Grand beau (TV–1990, Velká krása; r. Bernard Choquet), Pour 
Sacha (1991, Pro Sašu; r. Alexandre Arcady), Loin du Brésil (1992, Daleko od Brazílie; r. Tilly), 
Langer Samstag (1992, Delší sobota; r. Hanns Christian Müller), Tři barvy: Modrá (1993, Trois 
couleurs: Bleu; r. Krzysztof Kieslowski), L’ombre du doute (1993, Stín pochybnosti; r. Aline 
Issermannová), Éclats de famille (TV–1994, Trosky rodiny; r. Didier Grousset), A che punto è 
la notte (TV–1994, Čekání na úsvit; r. Nanni Loy – TV), Dieu, l’amant de ma mère et le fils du 
charcutier (1995, Bůh, milenec mé matky a uzenářův syn; r. Aline Issermannová – TV), 
L’homme aux semelles de vent (TV–1995, Muž s toulavýma botama; r. Marc Rivière), 
Capitaine au long cours (1997, Námořní kapitán; r. Bianca Conti Rossiniová), XXL (1997; r. 
Ariel Zeitoun), Vénus beauté /institut/ (1999, Venuše, salon krásy; r. Tonie Marshallová), 
Médée (TV–2001, Médeia; r. Don Kent), C’est la vie (2001, To je život; r. Jean-Pierre Améris – 
TV), Vert paradis (2003, Zelený ráj; r. Emmanuel Bourdier), Je suis votre homme/Eros 
thérapie (2004, Jsem váš člověk; r. Danièle Dubrouxová), Mon fils à moi (2006, Můj jediný 
syn; r. Martial Fougeron – TV), Le grand alibi (2008, Velké alibi; r. Pascal Bonitzer – V), Muž a 
jeho pes (2008, Un homme et son chien; r. Francis Huster), Je ne dis pas non (2009, Neříkám 
ne; r. Iliana Lolicová), Le Skylab (2011; r. Julie Delpyová), Láska (2012, Amour; r. Michael 
Haneke), Tu honoreras ta mère et ta mère (2012, Budeš ctít svou matku a svou matku; r. 
Brigitte Roüanová), Marie et les naufragés (2016, Marie a ztroskotanci; r. Sébastien 
Betbeder), Paris pieds nus (2016, Ztraceni v Paříži; r. Dominique Abel, Fiona Gordonová), 
Alma (2017; r. Kristín Jóhannesdóttirová). -mim- 
 
Sofioová, Gisella 
GISELLA SOFIOOVÁ (nar. 19. 2. 1931, Milán, Lombardie), italská herečka a televizní 
moderátorka, která se ve filmu objevovala od konce 40. let a která hrála mimo jiné ve 
snímcích Dobrý den, slone (1952, Buongiorno, elefante!; r. Gianni Franciolini), La signora 
senza camelie (1952, Dáma bez kamélií; r. Michelangelo Antonioni), Il nemico di mia moglie 
(1959, Nepřítel mé ženy; r. Gianni Puccini – TV), Il mattatore (1960, Matador; r. Dino Risi), 
Voltati, Eugenio! (1980, Otoč se, Eugenio!; r. Luigi Comencini), Incontri proibiti (1998, 
Zakázaná setkání; r. Alberto Sordi), La cura del gorilla (2006, Gorila; r. Carlo Sigon – TV), 
Fuoco su di me (2006, Palte do mne; r. Lamberto Lambertini – V), Alice (2010; r. Oreste 
Crisostomi – TV) nebo Il cuore grande delle ragazze (2011, Velké srdce dívek; r. Pupi Avati), 
zemřela 27. ledna 2017 v Římě. -jš- 
 
Tidy, Frank 
FRANK TIDY (nar. 17. 5. 1932, Liverpool), anglický kameraman, který se prosadil hned svou 
první samostatnou prací na snímku Soupeři (1977, The Duellists; r. Ridley Scott), za nějž byl 
nominován na Cenu BAFTA a na Cenu Britské společnosti kameramanů, zemřel 27. ledna 
2017 v anglickém hrabství Kent na demenci. Podílel se také na filmech The Lucky Star (1980, 
Šťastná hvězda; r. Max Fischer), Spacehunter: Adventures in the Forbidden Zone (1983, 
Vesmírný lovec: Dobrodružství v Zakázané zóně; r. Lamont Johnson – V), Code of Silence 
(1985, Zákon mlčení; r. Andy Davis – V), Sweet Liberty (1986, Sladká svoboda; r. Alan Alda – 
TV), Hot Pursuit (1987, Zběsilá honička; r. Steven Lisberger – TV), Rawney (1988, The 
Raggedy Rawney; r. Bob Hoskins), Slipstream (1989, Vítr zkázy; r. Steven M. Lisberger – V), 
The Package (1989, Eskorta; r. Andrew Davis – V), The Butcher’s Wife (1991, Řezníkova žena; 
r. Terry Hughes – V), Stůj, nebo maminka vystřelí! (1992, Stop! or My Mum Will Shoot; r. 
Roger Spottiswoode), Přepadení v Pacifiku (1992, Under Siege; r. Andrew Davis), Wagons 
East (1994, Přepadení na Východě; r. Peter Markle – V), Getting Away with Murder (1995, 
Odejít jako vrah; r. Harvey Miller – TV), Řetězová reakce (1996, Chain Reaction; r. Andrew 
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Davis), Hoodlum (1997, Gangster; r. Bill Duke – V), Some Things That Stay (2004, Ztracený 
domov; r. Gail Harveyová – TV). -mim- 
 
Portman, Richard 
RICHARD PORTMAN (nar. 2. 4. 1934, Los Angeles), americký zvukař, který získal Oscara za 
drama The Deer Hunter (1978, Lovec jelenů; r. Michael Cimino – V), zemřel 28. ledna 2017 v 
Tallahassee na Floridě. Na Cenu akademie byl ještě desetkrát nominován, za snímky Kotch 
(1971; r. Jack Lemmon – TV), Kmotr (1972, The Godfather; r. Francis Ford Coppola), The 
Candidate (1972, Kandidát; r. Michael Ritchie – TV), Paper Moon (1973, Papírový měsíc; r. 
Peter Bogdanovich – TV), Den delfína (1973, The Day of the Dolphin; r. Mike Nichols), Young 
Frankenstein (1974, Mladý Frankenstein; r. Mel Brooks – V), Funny Lady (1975; r. Herbert 
Ross – V), První dáma country music (1980, Coal Miner’s Daughter; r. Michael Apted), Na 
Zlatém jezeře (1981, On Golden Pond; r. Mark Rydell) a The River (1984, Řeka; r. Mark Rydell 
– TV). Z více než 170 položek filmografie připomínáme nejznámější tituly The Landlord (1970, 
Pan domácí; r. Hal Ashby – TV), Stanice WUSA (1970, WUSA; r. Stuart Rosenberg), Malý velký 
muž (1970, Little Big Man; r. Arthur Penn), Carnal Knowledge (1971, Tělesné vztahy; r. Mike 
Nichols – V), Harold a Maude (1971, Harold and Maude; r. Hal Ashby), Junior Bonner (1972, 
Junior Bonner; r. Sam Peckinpah), The Getaway (1972, Útěk; r. Sam Pekinpah – V), Krutá 
Oklahoma (1973, Oklahoma Crude; r. Stanley Kramer), Takoví jsme byli (1973, The Way We 
Were; r. Sydney Pollack), Racek Jonathan Livingston (1973, Jonathan Livingston Seagull; r. 
Hall Bartlett), The Last Detail (1973, Poslední eskorta; r. Hal Ashby – V), Motýlek (1973, 
Papillon; r. Franklin J. Schaffner), Daisy Miller (1974, Daisy Millerová; r. Peter Bogdanovich – 
TV), Mr. Majestyk (1974; r. Richard Fleischer – TV), Posse (1975, Patrola; r. Kirk Douglas – 
TV), Nashville (1975; r. Robert Altman – TV), Smile (1975, Úsměv; r. Michael Ritchie – TV), 
Sbohem buď, lásko má (1975, Farewell, My Lovely; r. Dick Richards), Němý film (1976, Silent 
Movie; r. Mel Brooks), Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull’s History Lesson (1976, 
Buffalo Bill a Indiáni; r. Robert Altman – V), Domino (1976, The Domino Principle; r. Stanley 
Kramer), 3 Women (1977, Tři ženy; r. Robert Altman – TV), Hvězdné války (1977, Star Wars; 
r. George Lucas), New York New York (1977; r. Martin Scorsese – TV), Vězeňské blues (1977, 
Outlaw Blues; r. Richard T. Heffron), Looking for Mr. Goodbar (1977, Hledání pana 
Goodbara; r. Richard Brooks – TV), High Anxiety (1977, Závrať; r. Mel Brooks – TV), Svatba 
(1978, A Wedding; r. Robert Altman), Sanchezovy děti (1978, The Children of Sanchez; r. Hall 
Bartlett), Starting Over (1979, Začít znovu; r. Alan J. Pakula – TV), Body Heat (1981, Žár těla; 
r. Lawrence Kasdan – TV), Splash (1984, Žbluňk!; r. Ron Howard – TV), The Moderns (1988, 
Modernisté; r. Alan Rudolph – TV), Far North (1988, Daleký sever; r. Sam Shepard – TV), 
Nevidím zlo, neslyším zlo (1989, See No Evil, Hear No Evil; r. Arthur Hiller), Presumed 
Innocent (1990, Podezření; r. Alan J. Pakula – V), Doc Hollywood (1991, Doc Hollywood; r. 
Michael Caton-Jones), Ruka na kolébce (1992, The Hand That Rocks the Cradle; r. Curtis 
Hanson), Případ Pelikán (1993, The Pelican Brief; r. Alan J. Pakula), Vlk (1994, Wolf; r. Mike 
Nichols), Dolores Claiborne (1995, Dolores Claiborneová; r. Taylor Hackford – V), Forget Paris 
(1995, Zapomeň na Paříž; r. Billy Crystal – V), Gloria (1998; r. Sidney Lumet – V). -mim- 
 
Pellegrino, Frank 
FRANK PELLEGRINO (vlastním jménem Frank Joseph Pellegrino, nar. 19. 5. 1944, East 
Harlem, New York), americký herec, který hrál především v kriminálních a gangsterských 
snímcích a jednu ze svých nejznámějších rolí agenta a později oblastního šéfa FBI Franka 
Cubitosa měl v populárním televizním seriálu The Sopranos (1999–2004, Rodina Sopranů – 
TV), zemřel 31. ledna 2017 v New Yorku na rakovinu plic. V české distribuci se objevil 
například ve filmech Mafiáni (1990, GoodFellas; r. Martin Scorsese), Tajemná vražda na 
Manhattanu (1993, Manhattan Murder Mystery; r. Woody Allen), Angie (1994; r. Martha 
Coolidgeová – V), Země policajtů (1997, Cop Land; r. James Mangold), Celebrity (1998, 
Celebrity; r. Woody Allen), Mickovy modré oči (1999, Mickey Blue Eyes; r. Kelly Makin), 
Knockaround Guys (2001, Flákači; r. David Levien, Brian Koppelman – V), Brooklyn Lobster 
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(2005, Brooklynští humři; r. Kevin Jordan – TV), Beer League (2006, Pivní liga; r. Frank 
Sebastiano – TV). Byl spolumajitelem populární newyorské restaurace Rao’s a jejích 
sesterských podniků v Las Vegas a v Los Angeles.  -mim- 
 
Shepard, David 
DAVID SHEPARD (vlastním jménem David Haspel Shepard, nar. 22. 10. 1940, New York), 
americký filmový historik a archivář, který se zasloužil o restaurování desítek klasických děl 
němého filmu jako Zrození národa (1915, The Birth of a Nation; r. D. W. Griffith), Bláhové 
ženy (1922, Foolish Wives; r. Erich von Stroheim), Zvoník u Matky Boží (1923, The Hunchback 
of Notre Dame; r. Wallace Worsley), Zloděj z Bagdádu (1924, The Thief of Baghdad; r. Raoul 
Walsh) nebo Frigo na mašině (1926, The General; r. Buster Keaton, Clyde Bruckman), a 
umožnil tak jejich vydání na nosičích DVD, zemřel 31. ledna 2017 v oregonském Medfordu na 
rakovinu. Za svou práci byl mimo jiné oceněn Asociací losangeleských filmových kritiků 
(LAFCA), Národní asociací filmových kritiků (NSFC) a na Mezinárodním filmovém festivalu v 
San Franciscu. -mim- 
 
Moritzová, Dorothea 
DOROTHEA MORITZOVÁ (nar. 8. 6. 1932, Weissenfels, Sasko-Anhaltsko), německá herečka, 
zemřela 3. února 2017 v Berlíně. Začínala na jevišti a často účinkovala i v televizi. Z jejích rolí 
připomínáme tituly Gruppenbild mit Dame (1977, Skupinový portrét s dámou; r. Aleksandar 
Petrovic – TV), Smrt nebo svobodu (1977, Tod oder Freiheit; r. Wolf Gremm), Oheň v horách 
(1985, Höhenfeuer; r. Fredi M. Murer), Aimée & Jaguar (TV–1999, Aimée a Jaguár; r. Max 
Färberböck – TV) či Der Tunnel (TV–2001, Tunel; r. Roland Suso Richter – TV). Pracovala také 
jako novinářka a v roce 1979 s manželem, americkým filmovým novinářem a historikem 
Ronem Hollowayem (1933–2009), zaměřeným na východoevropskou a německou 
kinematografii, založili anglicky psaný časopis o německém filmu, nazvaný Kino German Film 
Magazine, za nějž byli vyznamenáni Berlínskou kamerou na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Berlíně (2007). -mim- 
 
Casale, Antonio 
ANTONIO CASALE (nar. 17. 5. 1932, Acceglio, Cuneo, Piemont), italský filmový a televizní 
herec, zemřel 4. února 2017 v Civita Castellana, Viterbo, Lazio. Hrál především ve spaghetti 
westernech a v policejních snímcích. Známý je rolí zlodějského vojáka Jacksona/Carsona ve 
snímku Il buono, il brutto, il cattivo (1966, Hodný, zlý a ošklivý; r. Sergio Leone – V). Na konci 
70. let hereckou profesi zcela opustil. Působil také jako pomocný režisér a druhý režisér. 
Vystupoval též pod pseudonymem Anthony Vernon. Z jeho filmografie dále připomínáme 
snímky Navajo Joe/Un dollaro a testa (1966, Navajo Joe; r. Sergio Corbucci – TV), Vyšetřování 
skončilo – zapomeňte! (1971, L’istruttoria è chiusa: dimentichi!; r. Damiano Damiani), Giù la 
testa (1971, Kapsy plné dynamitu; r. Sergio Leone – TV), Il grande duello (1972, Velký souboj; 
r. Giancarlo Santi – TV), Cosa avete fatto a Solange? (1972, Solange: Teror v dívčí škole; r. 
Massimo Dallamano – V), Il trucido e lo sbirro (1976, Vrah a polda; r. Umberto Lenzi – V) 
nebo Caligula (1979; r. Tinto Brass – V). -jš- 
 
Gay, John 
JOHN GAY (nar. 1. 4. 1924, Whittier, Kalifornie), přední americký scenárista, který byl spolu s 
autorem Terencem Rattiganem nominovaný na Oscara za adaptaci dramatu Separate Tables 
(1958, Oddělené stoly; r. Delbert Mann – TV), zemřel 4. února 2017 v kalifornské Santa 
Monice. Na začátku a na sklonku kariéry pracoval často v televizi, z filmových titulů, na nichž 
se podílel, uvádíme válečné drama z paluby ponorky Run Silent Run Deep (1958, Pluj tiše, 
pluj hluboko; r. Robert Wise – TV), kriminální romanci The Happy Thieves (1961, Šťastní 
zloději; r. George Marshall), remake Ibáñezova románu The Four Horsemen of the 
Apocalypse (1961, Čtyři příšerní jezdci z Apokalypsy; r. Vincente Minnelli), romantickou 
komedii The Courtship of Eddie’s Father (1962, Námluvy Eddieho otce; r. Vincente Minnelli), 
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komediální western The Hallelujah Trail (1965, Cesta spásy; r. John Sturges – TV), černou 
komedii No Way to Treat a Lady (1967, Takhle se s dámou nejedná; r. Jack Smight – TV), 
western Soldier Blue (1970, Modré uniformy; r. Ralph Nelson – V), adaptaci románu Kena 
Keseyho Sometimes a Great Notion (1971, Tak mě někdy napadá; r. Paul Newman – TV), 
moderní western Pocket Money (1972, Kapesné; r. Stuart Rosenberg – V), kriminální thriller 
Hennessy (1975; r. Don Sharp – V). -mim- 
 
Lutkoewicz, Gustav 
GUSTAV LUTKIEWICZ (nar. 29. 6. 1924, Kaunas, Litva), známý polský divadelní, televizní a 
filmový herec, který měl na svém kontě více než tři sta filmových či televizních, vesměs 
epizodních rolí a který byl nositelem státních vyznamenání Rytířského a Důstojnického kříže 
Řádu obrození Polska (1970, 1985), zemřel 4. února 2017 ve Varšavě. Z této bohaté 
filmografie připomínáme tituly: Hodiny naděje (1954, Godziny nadziei; r. Jan Rybkowski), 
Pravdivý konec velké války (1957, Prawdziwy koniec wielkej wojny; r. Jerzy Kawalerowicz), 
Eva chce spát (1957, Ewa chce spać; r. Tadeusz Chmielewski), Rukopis nalezený v Zaragoze 
(1964, Rękopis znaleziony v Saragossie; r. Wojciech Jerzy Has), Boxer (1966, Bokser; r. Julian 
Dziedzina), Pan Wolodyjowski (1969, Pan Wołodyjowski; r. Jerzy Hoffman), Koperník (1972, 
Kopernik; r. Ewa Petelská, Czesław Petelski), Noci a dny (1975, Noce i dnie; r. Jerzy Antczak), 
Doktor Judym (1975, Doktor Judym; r. Włodzimierz Haupe), Mastičkář (1981, Znachor; r. 
Jerzy Hoffman), Klenot svědomí (1981, Klejnot wolnego sumienia; r. Grzegorz Królikiewicz), 
Pozvání (1985, Zaproszenie; r. Wanda Jakubowská) nebo C. k. dezertéři (1986, C. K. 
dezertery; r. Janusz Majewski). -tbk- 
 
Taratorkin, Georgij 
GEORGIJ TARATORKIN (vlastním jménem Georgij Georgijevič Taratorkin, nar. 11. 1. 1945. 
Leningrad, dnes Petrohrad, Rusko), ruský divadelní, filmový a televizní herec který hrál 
Raskolnikova v dvojdílné adaptaci Dostojevského Zločinu a trestu (1969, Prestuplenije i 
nakazanije; r. Lev Kulidžanov) a který se dále objevil ve snímcích Kde nevítězí smrt (1973, 
Děla serdečnyje; r. Aždar Ibragimov), Odchylka – nula (1977, Otkloněnije – nol; r. Alexandr 
Stolper) nebo Měsíční duha (1983, Lunnaja raduga; r. Andrej Jermaš), zemřel po dlouhé 
nemoci 4. února 2017 v Moskvě. -tbk- 
 
Granath, Björn 
BJÖRN GRANATH (nar. 5. 4. 1946, Göteborg), švédský herec, jenž byl za vedlejší roli čeledína 
Erika v historickém dramatu Pelle Dobyvatel (1987, Pelle Erobreren; r. Bille August) byl 
nominován na Evropskou filmovou cenu, zemřel 5. února 2017 ve Stockholmu. Z jeho další 
tvorby se v české distribuci objevily například filmy Oxen (1991, Vůl; r. Sven Nykvist – TV), 
Orlí oko (1997, Ørnens øje; r. Peter Flinth), Nevěra (2000, Trolösa; r. Liv Ullmannová), Så vit 
som en snö (2001, Jako bílý sníh; r. Jan Troell – TV), Ondskan (2003, Zlo mezi námi; r. Mikael 
Håfström – V), Tre solar (2004, Tři slunce; r. Richard Hobert – V), Les grandes personnes 
(2008, Ach, ti dospělí!; r. Anna Novionová – TV), Muži, kteří nenávidí ženy (2009, Män som 
hatar kvinnor; r. Niels Arden Oplev), Zvuk hluku (2010, Sound of Noise; r. Ola Simonsson, 
Johannes Stjärne Nilsson), Američan (2010, The American; r. Anton Corbijn), Nobels 
testamente (2012, Nobelova poslední vůle; r. Peter Flinth – TV), Dom över död man (2012, 
Poslední věta; r. Jan Troell – TV), Zde Harold (2014, Her er Harold; r. Gunnar Vikene). -mim- 
 
McCowen, Alec 
ALEC McCOWEN (vlastním jménem Alexander Duncan McCowen, nar. 26. 5. 1925, Tunbridge 
Wells, Kent), přední anglický charakterní herec, který své nejznámější úlohy vytvořil v roce 
1972: policejního inspektora na stopě sériového vraha ve thrilleru Frenzy (Zběsilost; r. Alfred 
Hitchcock – TV) a synovce excentrické dámy v adaptaci románu Grahama Greenea Travels 
with My Aunt (Cesty s tetičkou; r. George Cukor), za jehož ztvárnění byl nominován na Zlatý 
glóbus, zemřel 6. února 2017 v Londýně. Byl především uznávaným divadelním hercem 
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(mimo jiné tři nominace na Cenu Tony – Hadrián VII., Filantrop, Evangelium podle Marka) a 
často vystupoval v televizi. Z jeho filmografie se v české distribuci objevily například Kruté 
moře (1952, The Cruel Sea; r. Charles Frend), Rameno spravedlnosti (1956, The Long Arm; r. 
Charles Frend), The One That Got Away (1957, Útěkář; r. Roy Baker – V), Zkáza Titaniku 
(1958, A Night to Remember; r. Roy Baker), Osamělost přespolního běžce (1962, The 
Loneliness of the Long Distance Runner; r. Tony Richardson), Ve službách papeže (1965, The 
Agony and the Ecstasy; r. Carol Reed), The Hawaiians (1970, Havajané; r. Tom Gries – TV), 
Hanover Street (1979, Ve válečném konfliktu; r. Peter Hyams – V), Never Say Never Again 
(1983, Nikdy neříkej nikdy; r. Irvin Kershner – V), Volání svobody (1987, Cry Freedom; r. 
Richard Attenborough), Jindřich V. (1989, Henry V; r. Kenneth Branagh), Věk nevinnosti 
(1993, The Age of Innocence; r. Martin Scorsese) nebo Gangy New Yorku (2002, Gangs of 
New York; r. Martin Scorsese). Byl držitelem Řádu Britského impéria (C.B.E.; 1986). -mim- 
 
Smith, Roy Forge 
ROY FORGE SMITH (nar. 18. 5. 1929, Londýn), anglický filmový a televizní architekt, který 
pracoval se skupinou Monty Python na veselohrách Monty Python a svatý grál (1974, Monty 
Python and the Holy Grail; r. Terry Gilliam, Terry Jones) a Jabberwocky (1977, Žvahlav; r. Terry 
Gilliam – TV), zemřel 6. února 2017 v Londýně. Podílel se též na filmech Bill & Ted’s Excellent 
Adventure (1988, Skvělé dobrodružství Billa a Teda; r. Stephen Herek – TV), Warlock (1989; r. 
Steve Miner – V), Želví nindžové (1990, Teenage Mutant Ninja Turtles; r. Steve Barron), Želví 
nindžové II (1991, Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze; r. Michael 
Pressman), Želví nindžové III (1992, Teenage Mutant Ninja Turtles III; r. Stuart Gillard), 
Bláznivý příběh Robina Hooda (1993, Robin Hood: Men in Tights; r. Mel Brooks), Born to Be 
Wild (1995, Katie: Dítě divočiny; r. John Gray – V), Drákuloviny (1995, Dracula: Dead and 
Loving It; r. Mel Brooks), RocketMan (1997, Rakeťák; r. Stuart Gillard – V). -mim- 
 
Kilaidonis, Loukianos 
LOUKIANOS KILAIDONIS (nar. 15. 7. 1943, Athény), oblíbený řecký písničkář a skladatel, který 
složil hudební doprovod k filmům Theodorose Angelopoulose O thiasos (1975, Putovní 
divadlo) a Oi kynigoi (1977, Lovci) nebo ke komedii Oi Athinaoi (1990, Athéňané; r. Vasilis 
Alexakis – TV), zemřel 7. února 2017 v athénském předměstí Marousi na srdeční selhání. 
Jeho manželkou byla herečka Anna Vagenaová (nar. 1947). -tbk- 
 
Plenizio, Gianfranco 
GIANFRANCO PLENIZIO (nar. 10. 1. 1941, San Lorenzo di Sedegliano, Udine, Benátsko), 
italský skladatel divadelní, filmové a televizní hudby a muzikolog, zemřel 7. února 2017 v 
Římě. Zkomponoval mimo jiné hudbu přibližně k třiceti filmům a televizním seriálům a řadu 
filmové hudby dirigoval. U některých filmů je uveden pod pseudonymem G. Ployer. Byl 
ředitelem hudebního festivalu Římská hudební setkání. Je autorem odborné publikace 
Musica per film. Profilo di un mestiere (Hudba pro film. Profil jedné profese, 2006). Mimo 
jiné zkomponoval hudbu k filmu A loď pluje (1983, E la nave va; r. Federico Fellini). -jš- 
 
Vigoová, Luce 
LUCE VIGOOVÁ (nar. 30. 6. 1931), dcera Jeana Viga (1905–1934), která celý svůj život 
zasvětila šíření odkazu svého otce, byla spoluzakladatelkou prestižní francouzské Ceny Jeana 
Viga i festivalu krátkých filmů v Epinay, zemřela 12. února 2017 v Paříži. Působila jako filmová 
kritička (l’Humanité, Regards, Jeune Cinéma, Révolution) i jako organizátorka filmových 
klubů a dramaturgyně artového kina a jako herečka se objevila ve snímcích Le Havre (2011, 
Le Havre; r. Aki Kaurismäki) a The Forbidden Room (2015, Zakázaná komnata; r. Guy Maddin, 
Evan Johnson). Vydala krátkou otcovu monografii Jean Vigo, une vie engagée dans la cinéma 
(Jean Vigo, život zasvěcený filmu, 2002). V roce 2007 byla hostem Letní filmové školy v 
Uherském Hradišti. -tbk- 
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Hirschfeld, Gerald 
GERALD HIRSCHFELD (nar. 25. 4. 1921, New York), známý americký kameraman, zemřel 13. 
února 2017 v oregonském Ashlandu. Z jeho tvorby jsou významné mimo jiné filmy Fail-Safe 
(1963, Selhání vyloučeno; r. Sidney Lumet – TV), Incident (1967, The Incident; r. Larry 
Peerce), Goodbye, Columbus (1969, Sbohem město C; r. Larry Peerce – TV), Child’s Play 
(1972, Dětská hra; r. Sidney Lumet – TV), Letní naděje, zimní vzpomínky (1973, Summer 
Wishes, Winter Dreams; r. Gilbert Cates), Young Frankenstein (1974, Mladý Frankenstein; r. 
Mel Brooks – V), Dragonfly (1976, Letní láska; r. Gilbert Cates – V), Two-Minute Warning 
(1976, Odpočítávání smrti; r. Larry Peerce – V), The Car (1977, Auto; r. Elliot Silverstein – TV), 
The World’s Greatest Lover (1977, Největší milovník; r. Gene Wilder – TV), Neighbors (1981, 
Sousedé; r. John G. Avildsen – V), The House of God (1981, Dům Páně; r. Donald Wrye – TV), 
My Favorite Year (1982, Můj oblíbený rok; r. Richard Benjamin – TV), To Be or Not to Be 
(1983, Být, či nebýt; r. Alan Johnson – TV), Head Office (1985, Vedoucí místo; r. Ken 
Finkleman – TV), Malone (1987; r. Harley Cokliss – V). Od roku 1982 měl za manželku 
skriptku Julii Tuckerovou. Jejich syn Alec Hirschfeld pracuje jako dokumentarista. -mim- 
 
Suzuki, Seijun 
SEIJUN SUZUKI (vlastním jménem Seitaro Suzuki, nar. 24. 5. 1923, Nihonbashi, Tokio), 
svébytný japonský režisér, jehož divadelně stylizované béčkové thrillery hýřily výraznými 
barvami a odehrávaly se v barokních dekoracích, zemřel 13. února 2017 v Tokiu na 
chronickou obstrukční plicní nemoc. Za deset let působení u společnosti Nikkatsu natočil 
téměř čtyřicet filmů, než se dostal do problémů s vedením studia kvůli svému nejlepšímu 
dílu, příběhu zabijáka, likvidujícího své konkurenty, Koroshi no rakuin (1967, Označen k 
zabití), jež komerčně propadlo. Jeho následný soudní spor sice skončil mimosoudním 
vyrovnáním, ale pro jeho další kariéru měl negativní důsledky. K filmové režii se vrátil až po 
delší přestávce vizuálně pozoruhodnými autorskými snímky, realizovanými v nezávislé 
produkci, z nichž je nejvýše ceněný první z takzvané Taišó trilogie, metafyzický duchařský 
příběh Tsigoineruwaizen (1980, Cikánské melodie), který získal Cenu Japonské filmové 
akademie za režii, výroční ceny Kinema Junpo za nejlepší film a režii a Čestné uznání na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně. Uplatnil se také jako herec, například v úloze 
dědečka hlavního hrdiny v koprodukčním road movie Zimnice (1994, Á köldum klaka; r. 
Fridrik Thór Fridriksson). -mim- 
 
Frost, Warren 
WARREN FROST (vlastním jménem Warren Lindsay Frost, nar. 5. 6. 1925, Newbury Port, 
Massachusetts), americký herec, známý především rolí doktora Willa Haywarda v kultovním 
televizním seriálu Twin Peaks (1990–1991, Městečko Twin Peaks – TV), zemřel 17. února 
2017 ve vermontském městě Middlebury. Účinkoval převážně v televizi, ale měl i několik 
malých úloh ve filmech jako Slaughterhouse-Five (1972, Jatka č. 5; r. George Roy Hill – TV) a 
Sestra v akci 2 (1993, Sister Act 2: Back in the Habit; r. Bill Duke). Všechny jeho děti se 
uplatnily v showbyznysu; Mark Frost (nar. 1953) jako scenárista, producent a zejména 
spolutvůrce televizního seriálu Twin Peaks (1990–1991, Městečko Twin Peaks – TV), Scott 
Frost jako scenárista a spisovatel a Lindsay Frostová (nar. 1962) jako herečka. -mim- 
 
Tuchner, Michael 
MICHAEL TUCHNER (vlastním jménem Michael John Tuchner, nar. 24. 6. 1932, Berlín), 
britský režisér židovského původu, který pracoval na obou stranách Atlantiku především v 
televizi, zemřel 17. února 2017 v anglickém East Molesey. Těsně před vypuknutím války se s 
rodinou dostal do anglického Manchesteru a po klasických studiích začínal jako střihač u 
BBC. Postupně se vypracoval na spolehlivého televizního režiséra; z jeho tvorby pro malou 
obrazovku připomínáme televizní snímky Bar Mitzvah Boy (1976), vyznamenaný Cenou 
BAFTA, Summer of My German Soldier (1978, Léto s německým vojákem), The One and Only 
Phyllis Dixey (1978, Jedinečná Phyllis Dixeyová), Haywire (1980, Křehká pouta – TV), The 
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Hunchback of Notre Dame (1982, Zvoník od Matky Boží – TV), Amos (1985 – TV), Internal 
Affairs (1988, Vnitřní záležitosti – TV), Desperate for Love (1989, Zoufalá láska – TV), 
Firestorm: 72 Hours in Oakland (1993, Ohnivá bouře: 72 hodin v Oaklandu – V), Good King 
Wenceslas (TV–1994, Dobrý král Václav – TV), Back to the Secret Garden (2001, Návrat do 
ztracené zahrady – V) nebo A Place Called Home (2004, Společný dům – TV). Režíroval 
celkem šest filmů pro kina, drama sadistického londýnského gangstera Villain (1971, Zlosyn) 
s Richardem Burtonem, akční thriller s pozoruhodnou automobilovou honičkou Klíčem je 
strach (1972, Fear Is the Key), muzikálovou verzi Dickensova Starožitníkova krámu pod 
titulem Mr. Quilp (1974) s Anthonym Newleym, komedii podle stejnojmenného televizního 
seriálu The Likely Lads (1976, Fešáci), příběh autorky detektivek, která se zaplete do 
mezinárodních intrik, Trenchcoat (1983, Plášť do deště) s Margot Kidderovou a přepis 
humoristického románu Toma Sharpea o nepříliš úspěšném učiteli Wilt (1989), který v 
češtině vyšel pod názvem Nový život Henryho Wilta. -mim- 
 
Adamek, Witold 
WITOLD ADAMEK (nar. 7. 11. 1945, Lodž), syn vedoucího výroby Stefana Adamka (1921–
1984), absolvent oboru kamery na PWSTiF v Lodži (1973), významný polský kameraman, 
který působil i jako scenárista, režisér a producent, zemřel 18. února 2017 ve Varšavě. Z jeho 
kameramanské filmografie připomínáme tituly Mlha (1976, Mgła; r. Sylwester Szyszko), 
Olympiáda 40 (1980, Olimipada 40; r. Andrzej Kotkowski), Matka Králů (1982, Matka Królów; 
r. Janusz Zaorski), Pod dozorem (1983, Nadzór; r. Wiesław Saniecki), Léta dvacátá, léta 
třicátá (1983, Lata dwudzieste... lata trzydzieste...; r. Janusz Rzeszewski), Yesterday (1984, 
Yesterday; r. Radosław Piwowarski), C. k. dezertéři (1986, C. K. dezerterzy; r. Janusz 
Majewski), Hrdina roku (1987, Bohater roku; r. Feliks Falk), Vlak do Hollywoodu (1987, 
Pociąg do Hollywood; r. Radosław Piwowarski), Les possédés (1988, Běsi; r. Andrzej Wajda – 
V) nebo Krátký film o lásce (1988, Krótki film o miłości; r. Krzysztof Kieślowski). Na FPHF v 
Gdaňsku či v Gdyni získal ceny za kameru u filmů Yesterday, Baryton (1985; r. Janusz 
Zaorski), Pod dozorem, Dotknięci (1988, Poznamenaní; Wiesław Saniewski), Krátký film o 
lásce a Obywatel Pisczyk (1988, Občan Pisczyk; r. Andrzej Kotkowski – TV). -tbk- 
 
Schickel, Richard 
RICHARD SCHICKEL (vlastním jménem Richard Warren Schickel, nar. 10. 2. 1933, Milwaukee, 
Wisconsin), významný americký filmový kritik a historik, zemřel 18. února 2017 v Los Angeles 
komplikacemi způsobené demencí. Byl recenzentem časopisů Life (1965–1972), Time (1972–
2010) a autorem desítek knih, mimo jiné biografií hereckých osobností (Douglas Fairbanks, 
Harold Lloyd, James Cagney, Gary Cooper, Humphrey Bogart, Marlon Brando) a významných 
režisérů (D. W. Griffith, Elia Kazan, Clint Eastwood, Woody Allen). Rovněž režíroval řadu 
dokumentárních filmů, například Shooting War (TV–2000, Válka ve filmu a fotografii – TV), 
Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003, Charlie: Život a dílo Charlese Chaplina – V) 
či Spielberg on Spielberg (TV–2007, Spielberg o Spielbergovi – TV). -mim- 
 
Squitieri, Pasquale 
PASQUALE SQUITIERI (nar. 27. 11. 1938, Neapol, Kampánie – zem. 18. 2. 2017, Řím, na 
komplikace při rozedmě plic), vystudoval práva na univerzitě v Neapoli a přednášel sociologii 
zaměřenou na kriminologii. V první polovině 60. let odešel do Říma, kde působil jako asistent 
režie na divadle u Giuseppa Patroniho Griffiho a u filmů Francesca Rosiho. Souběžně natáčel 
dokumenty. Vittorio De Sica mu umožnil v roce 1969 natočit celovečerní hraný debut Já a 
Bůh, v němž zachytil obraz náboženského fanatismu a lidové pověrčivosti na Sicílii. Ve své 
tvorbě, ovlivněné postupy dokumentárního filmu, se nejčastěji zaměřoval na tematiku 
neapolské mafie Camorry, organizovaného zločinu, terorismu i na sociální témata (drogová 
závislost, vnitřní emigrace z jihu na sever Itálie). Natáčel také historické snímky a literární 
adaptace. Bývá zařazován tvůrce filmů občanské angažovanosti (cinema d’impegno civile). Z 
jeho literární tvorby uveďme biografickou knihu o chilském básníkovi Neruda (1965). Z 
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filmových ocenění připomínáme Cenu za nový film na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Benátkách za Neviditelné nebo Donatellova Davida za nejlepší film ex aequo a Cenu za 
nejlepší mužský herecký výkon ex aequo (Giuliano Gemma) za Železného šéfa. U spaghetti 
westernů je v titulcích uveden pod pseudonymem William Redford. Byl také politicky činný a 
krátce byl senátorem. Dlouhá léta byl přítelem Claudie Cardinaleové, kterou často obsazoval 
a se kterou měl dceru Claudii. Jeho manželkou se později stala herečka a zpěvačka Ottavia 
Fuscoová (2013–2017). – Filmografie: (jen hraná tvorba; režie, scénář či podíl na něm, není-li 
uvedeno jinak) psychologické existenciální drama ze Sicílie o knězi, který se zamiluje do 
mladé dívky a uteče s ní do hor, Io e Dio (1970, Já a Bůh), spaghetti westerny Django sfida 
Sartana (1970, Souboj; + střih, herec – V) a La vendetta è un piatto che si serve freddo (1971, 
Pomsta je jídlo, které se podává studené), kriminální drama o muži, který se dostane do 
konfliktu s bossem, Camorra (1972), sociální drama o mladé ženě, která po rozpadu 
manželství propadne psychickým problémům a závislosti na drogách, Viaggia, ragazza, 
viaggia, hai la musica nelle vene (1973, Běž, děvče, běž, máš hudbu v žilách), mafiánské 
drama z konce 19. století I guappi (1974, Povaleči), kriminální thriller o delikventovi, který se 
vrací do Neapole vyřídit si osobní účty s mafiánským bossem, L’ambizioso (1975, 
Ctižádostivec – TV), biografické kriminální drama podle stejnojmenného románu Arriga 
Petacca o prefektu Cesaru Morim Železný šéf (1977, Il prefetto di ferro), mafiánské drama 
podle románu Orazia Barreseho o sicilském rolníkovi, který se vypracuje až na vlivného šéfa 
mafie, Corleone (1978, Corleone), studie strachu osamělého muž v době terorismu L’arma 
(1978, Zbraň; + střih), sociální kriminální drama o jihoitalském dělníkovi v Turíně, kterého 
dramatické okolnosti přivedou do prostředí drog a zločinu, Razza selvaggia (1980, Divoká 
rasa), epizoda o muži, který po návratu z druhé světové válce zjistí, že se jeho žena stala 
prostitutkou, La segnorina (Slečna) z televizní série Dieci registi italiani, dieci racconti italiani 
(1983, Deset italských režisérů, deset italských povídek), biografické drama o novinářce, 
připravující dokument o Mussoliniho milence Clarettě Petacciové, Claretta (1984), policejní 
thriller o mafiánském bossovi, jenž kvůli ochraně rodiny učiní po propuštění z vězení 
doznání, Il pentito (1985, Kajícník), třídílná policejní minisérie podle stejnojmenného románu 
Attilia Veraldiho o mladíkovi, který se stane zabijákem ve službách mafiánského bosse, Naso 
di cane (TV–1986, Psí čumák), konspirační thriller podle románu Enza Russa o spiknutí kolem 
cesty papeže Jana Pavla II. do Ruska, Russicum: I giorni del diavolo (1988, Russicum – V), 
kriminální drama podle stejnojmenného románu Nanniho Balestriniho o mladíkovi, 
revoltujícím v 70. letech proti společnosti, Gli invisibili (1988, Neviditelní), kriminální drama o 
arabském mladíkovi, který prchá po křivém obvinění z politicky motivované vraždy, Il colore 
dell’odio (1989, Barva nenávisti), psychologické drama o ovdovělé matce dvou dětí, jež zabije 
syna závislého na drogách, Atto di dolore (1990, Akt bolesti), epizoda o separatistickém 
povstání na Korsice La polveriera (Muniční sklad) z kolektivního hraného filmu Corsica 
(1991), Vörös Colibri/Colibri rosso (1995, Červený kolibřík; r. Zsuzsa Böszörményiová; spol. 
sc. – TV), historické drama podle poémy Aurelia Peseho Stupor Mundi (1997; + střih), 
historické drama o zbojníku Carminem Croccovi z období italského Risorgimenta Li 
chiamarono briganti! (1999, Říkali jim zbojníci!; + spol. střih), psychologické drama o 
psycholožce, která pomáhá třináctileté dívce nalézt její identitu, Elisabeth (TV–2000), drama 
o starém právníkovi, který se po třiceti letech znovu vrací k práci na soudní kauze, L'avvocato 
De Gregorio (2003, Advokát De Gregorio), Hotel Meina (2008; r. Carlo Lizzani; spol. sc.), 
psychologické drama o starém židovském obchodníkovi, hledajícím lidi, kteří mu za války 
pomohli utéct, Il giorno della Shoah (TV–2009, Den Šoa), mafiánské drama Padre (2011, 
Otec), sci-fi thriller L’altro Adamo (2014, Další Adam). -jš- 
 
Šendrikovová, Valentina 
VALENTINA ŠENDRIKOVOVÁ (vlastním jménem Valentina Konstantinovna Šendrikova, nar. 
17. 7. 1945, Leningrad, dnes Petrohrad, Rusko), ruská herečka, známá zejména jako Kordelie 
z Krále Leara (1971, Korol Lir; r. Grigorij Kozincev), která se dále objevila jako lékařka Rita v 
československo-sovětské koprodukci Trasa (1978, Trassa; r. Anatolij Vechotko, Natalija 
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Troščenková) nebo ve snímku Divoký lov krále Stacha (1979, Dikija ochota korolja Stacha; r. 
Valerij Rubinčik), zemřela 18. února 2017 v Moskvě. -tbk- 
 
McMillan, Richard 
RICHARD McMILLAN (nar. 20. 3. 1951, Beaverton, Ontario), významný kanadský divadelní 
herec, zemřel 19. února 2017 v Torontu na rakovinu štítné žlázy. Vedle častých televizních 
vystoupení hrál i v několika filmech, mimo jiné M. Butterfly (1993; r. David Cronenberg – V), 
Strike! (1998 Stávka!; r. Sarah Kernochanová – TV), A Map of the World (1999, Mapa mého 
světa; r. Scott Elliott – V), Den poté (2004, The Day After Tomorrow; r. Roland Emmerich) a 
Fontána (2006, The Fountain; r. Darren Aronofsky). -mim- 
 
Szaflarská, Danuta 
DANUTA SZAFLARSKÁ (vlastním jménem Zofia Danuta Szaflarska, nar. 6. 2. 1915, Kosarzyska, 
Piwniczna-Zdrój, Malopolsko), jedna z nejznámějších poválečných polských hereček, která 
získala popularitu hned na začátku dráhy hlavními rolemi ve snímcích Zakázané písničky 
(1946, Zakazane piosenki; r. Leonard Buczkowski) a Hledá se poklad (1949, Skarb; r. Leonard 
Buczkowski) a která mimo jiné obdržela Cenu Orel za herecký výkon ve filmu Čas umírat 
(2007, Pora umierać; r. Dorota Kędzierzawská) a také za celoživotní dílo (2012), dále Cenu za 
celoživotní dílo na Camerimage (2004) a státní vyznamenání Velký kříž Řádu obrození Polska 
(2015), zemřela 19. února 2017 ve Varšavě. Z její filmografie dále připomínáme snímky 
Domek z karet (1953, Domek z kart; r. Erwin Axer), Lidé z vlaku (1961, Ludzie z pociągu; r. 
Kazimierz Kutz), Dnes v noci zemře město (1961, Dziś w nocy umrzie miasto; r. Jan 
Rybkowski), Hlas ze záhrobí (1962, Głos z tamtego świata; r. Stanisław Różewicz), Dům bez 
oken (1962, Dom bez okien; r. Stanisław Jędryka), Mrtví vrhají stín (1978, Umarli rzucają 
cień; r. Julian Dziedzina) nebo Jánošík. Pravdivá historie (2009, Janosik – Prawdziwa historia; 
r. Kasia Adamiková, Agnieszka Hollandová). -tbk- 
 
Bovoová, Brunella 
BRUNELLA BOVOOVÁ (vlastním jménem Bruna Bovo, nar. 4. 3. 1930, Padova, Benátsko), 
italská herečka, zemřela 21. února 2017 v Římě. Ve filmu působila především v 50. letech, 
později pracovala převážně v televizi, než zcela opustila hereckou profesi. Hrála například ve 
filmech Zázrak v Miláně (1951, Miracolo a Milano; r. Vittorio De Sica), Bílý šejk (1952, Lo 
sceicco bianco; r. Federico Fellini), Salambò (1960; r. Sergio Grieco) nebo Colorado Charlie 
(1965; r. Roberto Mauri – TV). Byla sestrou herečky Marioliny Bovoové. Vystupovala též pod 
anglickým pseudonymem Barbara Hudsonová. -jš- 
 
Skrowaczewski, Stanisław 
STANISŁAW SKROWACZEWSKI (nar. 3. 10. 1923, Lvov, dnes Ukrajina), polský hudební 
skladatel a dirigent, který v roce 1959 uprchl s manželkou do Amsterdamu a později působil 
ve Spojených státech, kde byl v letech 1960–1980 uměleckým vedoucím a dirigentem 
Symfonického orchestru v Minneapolis, zemřel 21. února 2017 v Saint Louis Park, Minnesota 
na mrtvici. Složil hudbu mimo jiné k filmům Pod frygickou hvězdou (1954, Pod gwiazdą 
frygijską; r. Jerzy Kawalerowicz), Atlantická povídka (1954, Opowieść atlantycka; r. Wanda 
Jakubowská) nebo Nebezpečná hra (1954, Kariera; r. Jan Koecher). -tbk- 
 
Koundouros, Nikos 
NIKOS KOUNDOUROS (nar. 15. 12. 1926, Agios Nikolaos, Kréta), uznávaný řecký režisér, 
scenárista a střihač, zemřel 22. února 2017 v Athénách na dýchací potíže. Za války byl 
příslušníkem levicového odboje a po ní skončil v nuceném exilu na ostrově Makronissos. 
Debutoval kriminálním dramatem Magiki polis (1954, Začarované město), ovlivněným 
neorealismem. Mezinárodní ohlas mu přinesl již jeho druhý snímek O drakos (1956, Drak), 
uvedený stejně jako jeho prvotina na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. Jeho 
snímek Mikres Afrodites (1963, Mladá Afrodita) získal Stříbrného medvěda za režii a Cenu 
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FIPRESCI na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně 1963. Česká televize uvedla v cyklu 
Evropané jeho střm. profil Nikos Koundouros (TV–2001; r. Georgis Agathonikiadis). -tbk- 
 
Lüttge, Martin 
MARTIN LÜTTGE (nar. 7. 7. 1943, Hamburk), německý herec, jehož nejvýznamnější rolí byla 
titulní postava hamburského lupiče v dramatu Lord z Barmbecku (1973, Der Lord von 
Barmbeck; r. Ottokar Runze), za niž byl nominován na Německou filmovou cenu, zemřel 22. 
února 2017 v městě Plön, Šlesvicko-Holštýnsko na rakovinu. Z jeho dalších snímků 
připomínáme K věci, miláčku (1967, Zur Sache, Schätzchen; r. May Spilsová), Náhlé vzplanutí 
(1972, Strohfeuer; r. Volker Schlöndorff), Berlinger (1975; r. Alf Brustellin, Bernhard Sinkel), 
Zwischengleis (1978, Mezi kolejemi; r. Wolfgang Staudte), Októberi vasárnap (1979, Říjnová 
neděle; r. András Kovács), Zub za zub (1985, Zahn um Zahn; r. Hajo Gies). Účinkoval rovněž v 
desítkách televizních filmů a seriálů, například jako düsseldorfský vrchní komisař Flemming v 
osmnácti epizodách populární série Tatort (Místo činu – TV). -mim- 
 
Petrenko, Alexej 
ALEXEJ PETRENKO (vlastním jménem Alexej Vasiljevič Petrenko; nar. 26. 3. 1938, Čemer, 
dnes Černihivská oblast, Ukrajina), ruský divadelní a filmový herec, který na sebe výrazně 
upozornil rolí Rasputina ve snímku Agónie – konec Rasputina (1975/1981, Agonija; r. Elem 
Klimov) nebo několika rolemi Josifa Vissarionoviče Stalina (ale představoval též cara Petra I.) 
a který ztvárnil řadu výrazných postav ve filmech významných ruských filmařů, zemřel 22. 
února 2017 v Moskvě. Známe jej dále z filmů Král Lear (1971, Korol Lir; r. Grigorij Kozincev), 
20 dnů bez války (1976, Dvadcať dněj bez vojny; r. Alexej German), Jak car Petr ženil 
mouřenína (1976, Skaz pro to, kak car Pjotr arapa ženil; r. Alexandr Mitta), Ženitba (1976, 
Ženitba; r. Vitalij Melnikov), Julie Vrevská (1977, Julija Vrevskaja; r. Nikola Korabov), Loučení 
(1981, Proščanije s Maťjoroj; r. Elem Klimov), Bratři Gračovi (1982, Grači; r. Konstantin 
Jeršov), Lev Tolstoj (1984, Lev Tolstoj; r. Sergej Gerasimov), Krutá romance (1984, Žestokij 
romans; r. Eldar Rjazanov), seriál TASS upolnomočen zajaviť... (TV–1984, TASS je 
zplnomocněn prohlásit; r. Igor Klebanov – V), Netvor (1985, Děň gněva; r. Sulambek 
Mamilov), Sluha (1988, Sluga; r. Vadim Abdrašitov), Lazebník sibiřský (1999, Sibirskij cirjulnik; 
r. Nikita Michalkov), 12 (2007, 12; r. Nikita Michalkov), Into the Storm (TV–2009, V srdci 
bouře: Churchill ve válce; r. Thaddeus O’Sullivan – V), Utomljonnyje solncem 2: Predstojanije 
(2010, Unaveni sluncem 2: Odpor; r. Nikita Michalkov). Jeho manželkami byly zpěvačka Alla 
Petrenková (1960–1979) a novinářky Galina Kožuchovová-Petrenková (1933–2009) a Azima 
Abdumaminovová (2010–2017). -tbk- 
 
Paxton, Bill 
BILL PAXTON (vlastním jménem William Archibald Paxton, nar. 17. 5. 1955, Fort Worth, 
Texas – zem. 25. 2. 2017, Los Angeles, na komplikace po operaci srdce) pocházel z rodiny 
dřevařského podnikatele a už jako teenager natáčel s přítelem Tomem Huckabeem 
amatérské 8mm filmy. Po maturitě přesídlil do Los Angeles a začal pracovat jako asistent a 
pomocný výtvarník ve společnosti Rogera Cormana New World Pictures, kde se podílel na 
řadě laciných komerčních snímků a kde se seznámil s Jamesem Cameronem. Studoval 
herectví na Newyorské univerzitě (NYU) u Stelly Adlerové, ale po dvou letech školu opustil. 
Vystupoval jako host v televizních seriálech, například McClain’s Law (McClainův zákon), 
Miami Vice (uveden v televizi), The Hitchhiker (Stopař), Tales from the Crypt (Příběhy ze 
záhrobí – TV), Frasier (uveden v televizi; hlas) a hrál epizodní role ve filmech. S Andrewem 
Toddem Rosenthalem vytvořil v 80. letech hudební duo Martini Ranch. Ve filmu zaujal 
úlohami sadistického staršího bratra Cheta Donnellyho ve studentské komedii Podivná věda 
a zejména sebejistého vesmírného mariňáka Hudsona v Cameronově sci-fi hororu Vetřelci 
(Cena Saturn). Občas hrál hlavní role (ctižádostivý šerif Dixon v kriminálním dramatu Jeden 
chybný krok nebo morálně rozpolcený hasič Vince v akčním thrilleru Lotři), ale do diváckého 
povědomí se víc zapsal výraznými vedlejšími úlohami v komerčně úspěšných filmech 
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Pravdivé lži (úlisný prodavač aut Simon), Apollo 13 (nemocný astronaut Fred Haise), Twister 
(bývalý lovec tornád Bill Harding) či Titanic (podmořský badatel Brock Lovett v rámcovém 
příběhu z tehdejší současnosti). Za skutečnou postavu plukovníka Johna Paula Vanna v 
televizním dramatu o vietnamské válce Jasná lež byl nominován na Zlatý glóbus. V 
dramatickém televizním seriálu Big Love (2006–2011, Velká láska – TV) ztělesnil ústřední 
postavu polygamisty se třemi ženami Billa Henricksona, za niž byl třikrát nominován na Zlatý 
glóbus. V televizi měl i další výrazné úlohy, Randolph McCoy ve westernové minisérii 
Hatfieldovi a McCoyovi (nominace na Emmy), zrádce John Garrett v první sezoně 
dobrodružného seriálu Agents of S.H.I.E.L.D. (2014, Agenti S.H.I.E.L.D. – TV) či detektiv Frank 
Rourke v kriminálním seriálu podle stejnojmenného filmu Training Day (2017). Uplatnil se 
také jako režisér ponurým dramatem Lovec démonů (Zvláštní cena Saturn, nominace na 
Saturn za režii) a příběhem ze sportovní historie Golfový sen. Po rozvodu s Kelly Rowanovou 
(1979–1980) se v květnu 1987 oženil s Angličankou Louise Newburyovou, s níž vychoval dvě 
děti. Syn James Paxton se rovněž věnoval herecké kariéře. – Filmografie: (herec, není-li 
uvedeno jinak) Crazy Mama (1975, Bláznivá máma; r. Jonathan Demme), Stripes (1981, 
Lampasy; r. Ivan Reitman – V), Night Warning (1982, Noční varování; r. William Asher), The 
Lords of Discipline (1982, Šikana; r. Franc Roddam – TV), Deadly Lessons (TV–1983, Smrtící 
lekce; r. William Wiard), Mortuary (1983, Márnice; r. Howard Avedis), Taking Tiger Mountain 
(1983, Obsadit Tygří horu; r. Tom Huckabee, Kent Smith; + výprava), Streets of Fire (1984, 
Ohnivé ulice; r. Walter Hill – V), Impulse (1984, Popud; r. Graham Baker), Terminátor (1984, 
The Terminator; r. James Cameron), The Atlanta Child Murders (TV–1985, Vraždy dětí v 
Atlantě; r. John Erman), Weird Science (1985, Podivná věda; r. John Hughes – TV), Komando 
(1985, Commando; r. Mark L. Lester), An Early Frost (TV–1985, Časný mráz; r. John Erman – 
TV), Vetřelci (1986, Aliens; r. James Cameron), Fresno (TV–1986; r. Jeff Bleckner), Riding Fast 
(1986, Rychlá kola; r. Djordje Milicevic), Near Dark (1987, Na prahu temnot; r. Kathryn 
Bigelowová), Pass the Ammo (1988, Podávej munici; r. David Beaird), Slipstream (1989, Vítr 
zkázy; r. Steven M. Lisberger – V), Back to Back (1989, Bok po boku; r. John Kincade), Next of 
Kin (1989, Nejbližší příbuzenstvo; r. John Irvin – V), Brain Dead (1990, Mrtvý mozek; r. Adam 
Simon), The Last of the Finest (1990, Poslední z nejlepších; r. John Mackenzie – V), Navy 
SEALS (1990, Námořní pěchota; r. Lewis Teague – V), Predátor II (1990, Predator 2; r. 
Stephen Hopkins), The Dark Backward (1991, Muž se třema rukama!; r. Adam Rifkin – V), 
One False Move (1991, Jeden chybný krok; r. Carl Franklin – V), The Vagrant (1992, Tulák; r. 
Chris Walas – V), Lotři (1992, Trespass; r. Walter Hill), Helena v krabici (1992, Boxing Helena; 
r. Jennifer Chambers Lynchová), Indian Summer (1993, Babí léto; r. Mike Binder – TV), 
Operace Monolit (1993, Monolith; r. John Eyres), Tombstone (1993, Tombstone; r. George P. 
Cosmatos), povídka The Roommate (Spolubydlící; r. Oley Sassone) z filmu Future Shock 
(1993, Smrtící iluze – V), Pravdivé lži (1994, True Lies; r. James Cameron), Frank and Jesse 
(1994, Jesse James; r. Robert Boris – TV), Apollo 13 (1995, Apollo 13; r. Ron Howard), The 
Last Supper (1995, Poslední večeře; r. Stacy Titleová – TV), Twister (1996, Twister; r. Jan De 
Bont), Večernice (1996, The Evening Star; r. Robert Harling), Traveller (1997, Kočovník; r. Jack 
N. Green; + spol. prod. – V), Titanic (1997, Titanic; r. James Cameron), A Bright Shining Lie 
(TV–1998, Jasná lež; r. Terry George – V), A Simple Plan (1998, Jednoduchý plán; r. Sam 
Raimi – V), Velký Joe (1998, Mighty Joe Young; r. Ron Underwood), Ponorka U–571 (2000, U–
571; r. Jonathan Mostow), Vertical Limit (2000, Vertical Limit; r. Martin Campbell), Ostrov 
ztracených snů – Spy Kids 2 (2002, Spy Kids 2: Island of Lost Dreams; r. Robert Rodriguez), 
Resistance (2002, V týlu nepřítele; r. Todd Komarnicki – V), dok. Tajemství Titaniku (2003, 
Ghosts of the Abyss; r. John Cameron), Spy Kids 3D: Game Over (2003, Spy Kids 3–D: Game 
Over; r. Robert Rodriguez), Club Dread (2004, Klub hrůzy; r. Jay Chandrasekhar – V), 
Thunderbirds (2004; r. Jonathan Frakes – V), Haven (2004, Ztracený ráj; r. Frank E. Flowers – 
V), The Good Life (2007, Dobrý život; r. Stephen Berra; + spol. prod.), Zkrat (2012, Haywire; r. 
Stephen Soderbergh), Shanghai Calling (2012, Volání Šanghaje; r. Daniel Hsia), Hatfields & 
McCoys (TV–2012, Hatfieldovi a McCoyovi; r. Kevin Reynolds – TV), The Colony (2013, 
Kolonie; r. Jeff Renfroe – TV), 2 zbraně (2013, 2 Guns; r. Baltasar Kormakur), Red Wing (2013, 
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Rudé křídlo; r. Will Wallace), Million Dollar Arm (2014, Milionový nadhazovač; r. Craig 
Gillespie – TV), Na hraně zítřka (2014, Edge of Tomorrow; r. Doug Liman), Slídil (2014, 
Nightcrawler; r. Dan Gilroy), anim. f. Pixies (2015; r. Sean Patrick O’Reilly; hlas), Texas Rising 
(TV–2015; r. Roland Joffe), The Gamechangers (TV–2015; r. Owen Harris), Term Life (2015, 
Pojištěný život; r. Peter Billingsley), Mean Dreams (2016; r. Nathan Morlando), The Circle 
(2017, The Circle; r. James Ponsoldt); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. Fish Heads (1980, 
Rybí hlavy; + spol. sc., prod., herec), odvysílaný mimo jiné v rámci Saturday Night Live, horor, 
inspirovaný skutečným případem náboženského fanatismu, Lovec démonů (2001, Frailty; + 
herec), v němž sám ztělesnil titulní roli vyšinutého otce rodiny, adaptace knihy Marka Frosta 
o životě legendárního amatérského golfisty Francise Ouimeta The Greatest Game Ever 
Played (2005, Golfový sen – V) s Shiaem LaBeoufem, kr. f. Tattoo (2011, Tetování; + spol. 
nám.), historie o událostech v dallaské nemocnici v den zavraždění prezidenta Kennedyho 
Parkland (2013, Nemocnice Parkland; r. Peter Landesman; spol. prod. – V). -mim- 
 
Topinková, Viera 
VIERA TOPINKOVÁ (nar. 27. 6. 1933, Rimavská Sobota – zem. 27. 2. 2017, Bratislava) 
nastoupila po gymnáziu do angažmá v Divadle Jonáše Záborského Prešov (1952–1956) a poté 
působila v činohře Slovenského národního divadla v Bratislavě (1958–2012). Mezitím 
absolvovala bratislavskou VŠMU (1960). Byla především představitelkou charakterních rolí. 
Obsazována byla do filmů, televizních inscenací i seriálů (Ako som prežil, Aféry, Sekerovci, Dr. 
Ludsky, Gympel.tv, Město tieňov). Se svým hlasem se uplatnila také v rozhlase, v dabingu a 
při namlouvání komentářů pro dokumentární a animované snímky. Za výkon v inscenaci 
Tango obdržela Prémii Literárního fondu (1999) a za celoživotní tvorbu Cenu Slovenského 
literárního fondu (2003). – Filmografie: (TV neúplná; herečka) kr. f. Keď manžel varí... (1957; 
r. Kazimír Barlík), My z deviatej A (1961; r. Štefan Uher), Geľo Sebechlebský (TV–1963; r. 
Karol L. Zachar), Ivanov (1963; r. Jozef Budský), Nový Figaro (TV–1963; r. Tibor Rakovský), 
Proces o oslí tieň (TV–1963; r. František Chmiel), Tvár v okne (1963; r. Peter Solan), Dundo a 
tí druhí (TV–1964; r. Jiří Vrba), Pre mňa nehrá blues (1964; r. Jozef Medveď), Smoliarka (TV–
1964; r. Pavol Haspra), Vejár (TV–1965; r. Karol L. Zachar, Milan Tichý), Rok na dedine (1967; 
r. Martin Ťapák, Karol L. Zachar), kr. animovaný f. Ceruzka a myš (1968; r. Milan Horvatovič), 
Malka (TV–1968; r. Martin Ťapák), Don Quijote zvádza boj (TV–1970; r. Tibor Rakovský), 
Siroty (TV–1974; r. Jan Schmidt), Véža nádeje (TV–1974; r. Tibor Rakovský), Štěstí sběratelů 
(TV–1975; r. Stanislav Párnický), Zlatý dážď (TV–1977; r. Pavol Haspra), Pozor na anjelov (TV–
1980; r. Miloš Pietor), Nedokončená partia (TV–1981; r. Stanislav Párnický), Dedičstvo (TV–
1982; r. Vido Horňák), O sláve a tráve (1984; r. Peter Solan), Tichá radosť (1985; r. Dušan 
Hanák), Hriech (TV–1986; r. Miloš Pietor), Sýkorka (1989; r. Pavel Gejdoš ml.), Všetko čo 
mám rád (1992; r. Martin Šulík), Na Bukvovom dvore (TV–1993; r. Ondrej Šulaj), Spoveď (TV–
1994; r. Miloslav Luther), Priateľstvá padajúceho listia (TV–1997; r. Juraj Nvota), Zabijačka 
(TV–1999; r. Martin Šulík), Chaos (TV–2000; r. Milan Lasica), Krajinka (2000; r. Martin Šulík), 
Zima kúzelníkov (TV–2006; r. Dušan Trančík), Nedodržený slib (2008; r. Jiří Chlumský), Pokoj 
v duši (2008; r. Vladimír Balko). –jl– 
 
Tadej, Vladimir 
VLADIMIR TADEJ (nar. 9. 5. 1925, Novska, Chorvatsko), významný chorvatský filmový 
architekt, návrhář kostýmů, scenárista, filmový a divadelní režisér, tvůrce animovaných 
filmů, dramatik a spisovatel, zemřel 1. března 2017 v Záhřebu. Původně studoval 
architekturu a za války působil v odboji. V 50. letech byl spoluzakladatelem známé záhřebské 
školy animovaného filmu; má na svém kontě jako scenárista na třicet animovaných titulů. 
Působil jako filmový architekt či návrhář kostýmů mimo jiné na filmech V bouři (1952, U oluji; 
r. Vatroslav Mimica), Dny čekání (1957, Samo ljudi; r. Branko Bauer), koprodukční 
jugoslávsko-československé hudební komedii Hvězda jede na jih (1958; r. Oldřich Lipský), 
Signály nad městem (1960, Signali nad gradom; r. Žika Mitrović), Martin v oblacích (1961, 
Martin u olbacima; r. Branko Bauer), Tváří v tvář (1963, Licem u lice; r. Branko Bauer), Bitva 
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na Neretvě (1969, Bitka na Neretvi; r. Veljko Bulajić; + kostýmy), V horách roste zelená 
borovice (1971, U gori raste zelen bor; r. Antun Vrdoljak; + kostýmy), Sutjeska (1973; r. Stipe 
Delić). V letech 1963–1968 se podílel jako scénograf na všech mayovkách s výjimkou Pokladu 
na Stříbrném jezeře (1962, Der Schatz im Silbersee; r. Harald Reinl) a Petrolejového prince 
(1965, Der Ölprinz; r. Harald Philipp). Později se zaměřil na vlastní scenáristickou a režijní 
tvorbu. Debutoval dětským snímkem Spiklenci ze starého mlýna (1971, Družba Kvere Kvržice) 
a pro děti byl i koprodukční československo-jugoslávský titul Tajemství staré půdy (1984; + 
spol. sc.). Z jeho další režisérské tvorby je ještě známo okupační drama Nebezpečný klaun 
(1974, Hitler iz našeg sokaka; + spol. sc.), válečný snímek Pekelný ostrov (1979, Pakleni otok; 
+ sc.) nebo komedie Anticasanova (1985, Anticasanova; + sc.). -tbk- 
 
Colonová, Miriam 
MIRIAM COLONOVÁ (vlastním jménem Miriam Colón Valle, nar. 20. 8. 1936, Ponce, 
Portoriko), přední portorikánská herečka, která od poloviny 50. let působila ve Spojených 
státech, podlehla 3. března 2017 v New Yorku komplikacím způsobeným plicní infekcí. 
Účinkovala převážně na jevišti (byla dlouholetou členkou Actors’ Studia) a v televizi; ve 
filmech většinou ztělesňovala etnické postavy. Známe ji mimo jiné ze snímků One-Eyed Jacks 
(1960, Křivák; r. Marlon Brando – TV), Grošák (1966, The Appaloosa; r. Sidney J. Furie), Life of 
Sin (1979, Hříšný život; r. Efraín López Neris – TV), Back Roads (1981, Cestou necestou; r. 
Martin Ritt – TV), Scarface (1983, Zjizvená tvář; r. Brian De Palma – V), City of Hope (1991, 
Město naděje; r. John Sayles – V), Dům duchů (1993, The House of the Spirits; r. Bille 
August), Sabrina (1995, Sabrina; r. Sydney Pollack), Lone Star (1995, Lone Star; r. John 
Sayles), Gloria (1998; r. Sidney Lumet – V), All the Pretty Horses (2000, Krása divokých koní; 
r. Billy Bob Thornton – V), Góóól! (2005, Goal! The Dream Begins; r. Danny Cannon), Goal II: 
Living the Dream (2006, Góóól! II; r. Jaume Collet-Serra – V), Bless Me, Ultima (2011, Babička 
Ultima; r. Carl Franklin – TV). -mim- 
 
Kuzněcov, Alexandr 
ALEXANDR KUZNĚCOV (vlastním jménem Alexandr Vsevolodovič Kuzněcov, nar. 21. 5. 1935, 
Moskva), ruský herec, který měl malé role mimo jiné ve snímcích Balada o vojákovi (1959, 
Ballada o soldatě; r. Grigorij Čuchraj), Výstřel v mlze (1963, Vystrel v tumaně; r. Anatolij 
Bobrovskij, Alexandr Seryj), Hokejisté (1964, Chokejisti; r. Rafail Goldin), Docela malá povídka 
(1967, Sjužet dlja něbolšogo rasskaza; r. Sergej Jutkevič), Osvobození II. – Průlom (1968, 
Osvobožděnije – Proryv; r. Jurij Ozerov), Osvobození III. – Směr hlavního úderu (1970, 
Osvobožděnije – Napravlenije glavnogo udara; r. Jurij Ozerov), Přišel voják z fronty (1971, 
Prišel soldat s fronta; r. Nikolaj Gubenko), Chlupáč a špunt (1974, Kyš i Dvaportfelja; r. 
Eduard Gavrilov), Až já budu velký (1978, Kogda ja stanu velikanom; r. Inna Tumaňanová), Po 
neznámých stezkách (1982, Tam, na něvedomych dorožkach...; r. Michail Juzovskij) nebo 
Kometa (1983, Kometa; r. Richard Viktorov, Jurij Čuljukin), zemřel 4. března 2017 v Moskvě. 
Nesmíme jej zaměňovat s herci Alexandrem Kuzněcovem (1926–2013), Alexandrem 
Kuzněcovem (nar. 1928) nebo Alexandrem Kuzněcovem (nar. 1959). -tbk- 
 
Weintraub, Fred 
FRED WEINTRAUB (vlastním jménem Fred Robert Weintraub, nar. 27. 4. 1928, Bronx), 
americký filmový producent, zemřel 5. března 2017 v kalifornském Pacific Palisades na 
komplikace s Parkinsonovou nemocí. V roce 1961 otevřel v Greenwich Village klub The Bitter 
End, v němž dával první příležitosti začínajícím zpěvákům (Carly Simonová, Neil Diamond, 
Bette Midlerová) a komikům (Dick Cavett, Billy Crystal, Joan Riversová, Lily Tomlinová). Na 
konci 60. let nastoupil u Warner Brothers, kde prosadil natočení slavného dokumentu 
Woodstock (1970; r. Michael Wadleigh – TV). Pak se věnoval produkci a mimo jiné pomohl 
na svět filmům jako Msta (1972, Rage; r. George C. Scott), Enter the Dragon (1973, Drak 
přichází; r. Robert Clouse – V), Truck Turner (1974, Kamioňák Turner; r. Jonathan Kaplan), 
Golden Needles (1974, Zlaté jehly; r. Robert Clouse – TV), The Promise (1978, Slib; r. Gilbert 
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Cates – TV), Jaguar Lives! (1979, Jaguár žije!; r. Ernest Pintoff – V), Tom Horn (1980, Tom 
Horn; r. William Wiard), The Big Brawl (1980, Souboj cti; r. Robert Clouse – V), High Road to 
China (1983, Cesta do Číny; r. Brian G. Hutton – TV), Born to Ride (1991, Zrozen k jízdě; r. 
Graham Baker – V), Gypsy Eyes (1992, Svědkyně; r. Vinci Vogue-Anzlovar – V), Trouble Bound 
(1992, Na útěku za průšvihem; r. Jeffrey Reiner – V), Backstreet Justice (1993, Podivná 
spravedlnost; r. Chris McIntyre – V), Warrior Angels (2002, Andělé pomsty; r. Byron W. 
Thompson – V), Endangered Species (2002, Ohrožené druhy; r. Kevin S. Tenney – V). -mim- 
 
Danailov, Georgi 
GEORGI DANAILOV (nar. 8. 1. 1936, Sofie), významný bulharský prozaik, dramatik a 
scenárista, jehož hry se často hrály na českých jevištích, zemřel 8. března 2017 v Sofii. Jako 
scenárista spolupracoval zejména s režiséry Rangelem Valčanovem a Ivankou Grabčevovou. 
Z jeho filmografie připomínáme snímky Zůstanu sám (1974, Pri nikogo; r. Ivanka Grabčevová; 
nám., sc.), Téměř milostný příběh (1980, Počti ljubovna istorija; r. Eduard Zachariev; spol. 
sc.), Kampak jdete? (1985, Za kade patuvate; r. Rangel Valčanov; spol. sc.), Čas násilí (1988, 
Vreme na nasile; r. Ludmil Stajkov; spol. sc.), A co dál (1988, A sega nakde?; r. Rangel 
Valčanov; spol. sc.). -tbk- 
 
Haygarth, Tony 
TONY HAYGARTH (vlastním jménem George Anthony Haygarth, nar. 4. 2. 1945, Anfield, 
Liverpool), pracovitý anglický charakterní herec, zemřel 10. března 2017 v Royal Tunbridge 
Wells v hrabství Kent na Alzheimerovu nemoc. Těžiště jeho tvorby bylo na jevišti a v televizi. 
Z jeho filmografie připomínáme tituly Percy (1971; r. Ralph Thomas – TV), Dracula (1979; r. 
John Badham – TV), The Human Factor (1979, Lidský faktor; r. Otto Preminger), McVicar 
(1980; r. Tom Clegg – V), Britannia Hospital (1982, Nemocnice Britannia; r. Lindsay Anderson 
– V), A Private Function (1984, Soukromá slavnost; r. Malcolm Mowbray – TV), The Bride 
(1985, Nevěsta; r. Franc Roddam – V), DreamChild (1985, Dítě snů; r. Gavin Millar – TV), A 
Month in the Country (1987, Měsíc na venkově; r. Pat O’Connor – TV), The Dressmaker 
(1988, Švadlena; r. Jim O’Brien – TV), The Trial (1992, Proces; r. David Jones – V), Prince of 
Jutland (1994, Jutský princ; r. Gabriel Axel – V), Swept from the Sea (1997, Zrozeni z moře; r. 
Beeban Kidronová – V), Fakers (2003, Padělatelé; r. Richard Janes – TV). -mim- 
 
Harris, Jack H. 
JACK H. HARRIS (vlastním jménem Jack Henry Harris, nar. 28. 11. 1918, Filadelfie, 
Pensylvánie), americký producent, který se proslavil kultovním béčkovým hororem The Blob 
(1958, Sliz; r. Irwin S. Yeaworth, Jr.), zemřel 14. března 2017 v losangeleském Beverly Hills. 
Kromě jeho pokračování Beware! The Blob (1971, Pozor! Sliz; r. Larry Hagman) a remakeu 
The Blob (1988, Sliz; r. Chuck Russell – V) se podílel ještě na dalších žánrových filmech, 
například Schlock (1972; r. John Landis), Dark Star (1974, Temná hvězda; r. John Carpenter – 
TV), Eyes of Laura Mars (1978, Oči Laury Marsové; r. Irvin Kershner – V) a Prison Ship (1986, 
Hvězdný kriminál: Útěk; r. Fred Olen Ray – V). -mim- 
 
Day, Robert 
ROBERT DAY (vlastním jménem Robert Frederick Day, nar. 11. 9. 1922, Sheen, Staffordshire), 
plodný režisér anglického původu, který pracoval především v americké televizi, zemřel 17. 
března 2017 ve městě Bainbridge Island ve státě Washington. Začínal jako kameraman a od 
poloviny 50. let režíroval víc než tucet žánrových filmů jako horor Corridors of Blood (1958, 
Krvavé chodby) s Borisem Karloffem, kriminální komedii Na každého jednou dojde (1960, 
Two-Way Stretch) s Peterem Sellersem nebo dobrodružný thriller She (1965, Vládkyně Aiša – 
TV) s Ursulou Andressovou. Na sklonku 60. let přesídlil do Spojených států, kde kromě dvou 
zapomenutých snímků pro kina pracoval pouze v televizi. Kromě seriálové tvorby realizoval 
zhruba třicet televizních snímků, z nichž byly v české distribuci uvedeny Cook & Peary: The 
Race to the Pole (1983, Cook a Peary – boj o severní pól – TV), Hollywood Wives (1985, 
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Hollywoodské ženy – TV), Love, Mary (1985, Líbá Mary – TV), The Quick and the Dead (1987, 
Rychlý a mrtvý – V), Higher Ground (1988, Vražda na Aljašce – TV), Fire! Trapped on the 37th 
Floor (1991, Oheň: Uvězněni v 37. patře – V). Od roku 1969 byla jeho druhou manželkou 
americká herečka Dorothy Provineová (1935–2010). Mladší bratr Ernest Day (1927–2006) 
pracoval jako kameraman a režisér. -mim- 
 
Montaigne, Lawrence 
LAWRENCE MONTAIGNE (nar. 26. 2. 1931, Brooklyn), americký herec, který působil především 
na jevišti a v televizi, zemřel 17. března 2017 v nevadském městě Henderson. K herectví se 
dostal přes práci kaskadéra díky klasickému tanečnímu vzdělání a šermířské průpravě. Měl 
menší úlohy například ve filmech The Great Escape (1963, Velký útěk; r. John Sturges – V), The 
Satan Bug (1965, Ďábelský bacil; r. John Sturges – TV), Tobruk (1967; r. Arthur Hiller – TV), 
Escape to Witch Mountain (1975, Útěk na Čarodějnou horu; r. John Hough – TV), Šerif a 
mimozemšťan II (1980, Chissà perché... capitano tutte a me; r. Michele Lupo), Deadly 
Blessing (1981, Požehnání smrti; r. Wes Craven – V). -mim- 
 
Roth, Richard A. 
RICHARD A. ROTH (nar. 16. 9. 1940, Beverly Hills, Los Angeles), americký producent, zemřel 
17. března 2017 v New Yorku. Produkoval například snímky Summer of ’42 (1971, Léto roku 
42; r. Robert Mulligan – TV), Our Time (1974, Naše doba; r. Peter Hyams), The Adventure of 
Sherlock Holmes’ Smarter Brother (1975, Dobrodružství mladšího a chytřejšího bratra 
Sherlocka Holmese; r. Gene Wilder – TV), Outland (1981; r. Peter Hyams – V). Bývá velmi 
často zaměňován se svým jmenovcem, producentem Richardem Rothem (nar. 14. 8. 1939, 
Los Angeles), který měl oscarovou nominaci za drama Julie (1977, Julia; r. Fred Zinneman) a 
podílel se ještě mimo jiné na známých filmech Takoví jsme byli (1973, The Way We Were; r. 
Sydney Pollack), Modrý samet (1986, Blue Velvet; r. David Lynch) a Havana (1990; r. Sydney 
Pollack – V). -mim- 
 
Leoneová, Carla 
CARLA LEONEOVÁ (vlastním jménem Carla Ranalli, nar. 14. 11. 1931, Řím), italská filmová 
choreografka, zemřela 19. března 2017 v Římě. Vytvořila například choreografii ve 
výpravných mytologických snímcích David e Golia (1960, David a Goliáš; r. Ferdinando Baldi, 
Richard Pottier) nebo Il colosso di Rodi (1961, Rhodský kolos; r. Sergio Leone). Byla 
manželkou režiséra Sergia Leoneho, s nímž měla dvě dcery, z nichž Raffaella Leoneová (nar. 
1961) působí jako producentka a návrhářka kostýmů. -jš- 
 
Li Li-chua 
LI LI-CHUA (známá jako Li Li-hua, Li Hua Li, Li Lihua nebo Teresa Li, nar. 17. 7. 1924, Šanghaj) 
ve své době velmi oblíbená čínská herečka, která mezi léty 1940–1978 hrála ve více než 120 
filmech a která měla kvůli svému dlouholetému mladistvému vzhledu přezdívku Věčně 
zelený strom, zemřela 19. března 2017 v Hongkongu, kde také dlouho působila v produkci 
Shaw Brothers. Po smrti manžela, herce a režiséra Yan Juna (též Yen Chun, 1917–1980) žila 
ve Spojených státech, kde již předtím jako první čínská herečka hrála v hollywoodském 
snímku China Doll (1958, Čínská panenka; r. Frank Borzage). Popularitu získala již svým 
debutem San xiao xu ji (1940, Tři úsměvy; r. Yueh Feng), ale nejvíce ji proslavila hlavní ženská 
role ve filmu Xiao feng xian (1955, Čínský způsob; r. Tu Kuang-Chi, Hsu Hsin-Po). Na 
tchajwanském festivalu Zlatý kůň získala nejen stejnojmenné ceny za snímky Xin ti xiao yin 
yuan (1964, Mezi pláčem a smíchem; r. Griffin Yueh Feng, Ho Meng-Hua, Doe Ching, Yan Jun, 
Lo Chen, Sit Kwan, Wong Sing-Loy) a Yang Zi Jiang feng yun (1969, Bouře nad řekou Jang-c’-
ťiang; r. Li Han Hsiang), ale také cenu za celoživotní dílo (2015). -tbk- 
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Llorens, Antonio 
ANTONIO LLORENS (vlastním jménem Antoni Llorens y Olivé, nar. 7. 5. 1940, Cambrils, 
Tarragona, Katalánsko), španělský filmový producent a distributor, zemřel 19. března 2017 v 
Reusu, Tarragona, Katalánsko. Získal cenu Goya za produkci filmu Ženy na pokraji nervového 
zhroucení (1988, Mujeres al borde de un ataque de nervios; r. Pedro Almodóvar) a podílel se 
na španělské distribuci zejména filmů Woodyho Allena. Za svou činnost získal též Národní 
cenu katalánského filmu (1997). -jš- 
 
Argentieri, Mino 
MINO ARGENTIERI (vlastním jménem Domenico Argentieri, nar. 13. 8. 1927, Pescara, 
Abruzzo), filmový publicista, filmový historik a univerzitní pedagog, zemřel 22. března 2017 v 
Římě. Ve svých textech pro periodika Filmcritica, Il nuovo spettatore cinematografico (Nový 
filmový divák) nebo Cinema 60 se mimo jiné zabýval také československou kinematografií. 
Často se zaměřoval na problematiku fašismu a protifašistického odboje v italské 
kinematografii. Je autorem mnoha knih, z nichž uveďme La censura nel cinema (Cenzura ve 
filmu, 1974), Il cinema sovietico negli anni trenta (Sovětský film ve 30. letech, 1979), Cinema. 
Storia e miti (Film. Historie a mýty, 1984). -jš- 
 
Milian, Tomas 
TOMAS MILIAN (vlastním jménem Tomás Quintín Rodríguez Milián, nar. 3. 3. 1933, Havana, 
Kuba – zem. 22. 3. 2017, Miami, Florida) byl synem kubánského generála, který v roce 1945 
spáchal sebevraždu. V roce 1957 odešel do USA a zapsal se na studia na divadelní akademii v 
Miami a poté studoval herectví u Lee Strasberga v newyorském Actors’ Studiu. Po prvních 
hereckých zkušenostech na Broadwayi a v amerických televizních seriálech odešel koncem 
50. let do Itálie, kde jej pro film objevil Mauro Bolognini a kde zahájil úspěšnou kariéru 
zejména v žánrových filmech. Mezinárodní popularitu a kultovní statut mu přinesly 
především role ve spaghetti westernech a v policejních filmech. Jeho postava policejního 
inspektora Nica Giraldiho v sérii jedenácti filmů Bruna Corbucciho se stala v Itálii národním 
kulturním fenoménem. V herectví často uplatňoval improvizaci, ironii a podílel se na 
dialozích s římským dialektem, což zesilovalo lidový charakter jeho postav. Proslul i jako 
zpěvák písní z italských westernů (například Espanto en el corazón z filmu Běž, člověče, běž! 
nebo Mulhe Rendera a Vou Caminhando ze snímku Píseň ohlašuje pomstu). V roce 1966 
založil hudební skupinu Tomas Milian Group, jejíž členem byl také jeho dlouholetý přítel, 
herec Ray Lovelock. V průběhu své dráhy hrál v Itálii i ve Spojených státech rovněž na divadle 
pod vedením režisérů Arthura Sherwooda, Franca Zeffirelliho nebo Giancarla Menottiho. Od 
počátku 90. let působil v Hollywoodu. V roce 2014 obdržel na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Římě Cenu Marca Aurelia za celoživotní dílo. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno 
jinak) La notte brava (1959, Divoká noc; r. Mauro Bolognini), Il bell’ Antonio (1960, Krásný 
Antonio; r. Mauro Bolognini – V), I delfini (1960, Nástupci; r. Francesco Maselli), L’imprevisto 
(1961, Nepředvídané; r. Alberto Lattuada), Laura nuda (1961, Nahá Laura; r. Nicolò Ferrari), 
Den lvů (1961, Un giorno da leoni; r. Nanni Loy), Giorno per giorno, disperatamente (1961, 
Den ze dne, zoufaleji; r. Alfredo Giannetti), epizoda Práce (Il lavoro; r. Luchino Visconti) z 
povídkového filmu Boccaccio 70 (1962, Boccaccio ’70), Il disordine (1962, Nepořádek; r. 
Franco Brusati), La banda Casaroli (1962, Casaroliho banda; r. Florestano Vancini), Nejkratší 
den (1963, Il giorno più corto; r. Sergio Corbucci), epizoda Tvaroh (La ricotta; r. Pier Paolo 
Pasolini) z povídkového filmu Rogopag (1963, Ro.Go.Pa.G), L’attico (1963, Podkroví; r. Gianni 
Puccini), Mare matto (1963, Šílené moře; r. Renato Castellani), Gli indifferenti (1964, 
Lhostejní; r. Francesco Maselli), L’uomo (TV–1964, Muž; r. Vittorio Cottafavi), Io uccido, tu 
uccidi (1965, Já zabíjím, ty zabíjíš; r. Gianni Puccini), I soldi (1965, Peníze; r. Gianni Puccini – 
TV), Vojandy (1965, Le soldatesse; r. Valerio Zurlini), Ve službách papeže (1965, The Agony 
and the Ecstasy; r. Carol Reed), Madamigella di Maupin (1966, Slečna de Maupin; r. Mauro 
Bolognini), El precio de un hombre (1966, Cena za muže; r. Eugenio Martín), La resa dei conti 
(1966, Velká přestřelka; r. Sergio Sollima – TV), Faccia a faccia (1967, Tváří v tvář; r. Sergio 
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Sollima), Se si vivo, spara! (1967, Jestli jsi živý, střílej!; r. Giulio Questi), Sentenza di morte 
(1967, Rozsudek smrti; r. Mario Lanfranchi), Crónica de un atraco (1968, Kronika jednoho 
přepadení; r. Jaime Jesús Balcázar), Bandité v Miláně (1968, Banditi a Milano; r. Carlo 
Lizzani), Corri, uomo, corri! (1968, Běž, člověče, běž!; r. Sergio Sollima; + píseň), Ruba al 
prossimo tuo (1968, Okraď bližního svého; r. Francesco Maselli), Tepepa (1969; r. Giulio 
Petroni – TV), Dove vai tutta nuda? (1969, Kam jdeš úplně nahá?; r. Pasquale Festa 
Campanile), Beatrice Cenci (1969, Perverzní příběh Beatrice Cenci; r. Lucio Fulci – V), I 
cannibali (1969, Kanibalové; r. Liliana Cavaniová), Píseň ohlašuje pomstu (1969, 
O’Cangaceiro; r. Giovanni Fago; + písně), Vamos a matar, compañeros! (1970, Pojďme 
zabíjet, druhové!; r. Sergio Corbucci), L’amore coniugale (1970, Manželská láska; r. Dacia 
Marainiová), La vittima designata (1971, Označená oběť; r. Maurizio Lucidi), The Last Movie 
(1971, Poslední film; r. Dennis Hopper), Un uomo dalla pelle dura (1971, Muž s tvrdou kůží; r. 
Franco Prosperi), La banda J. & S.: Cronaca criminale del Far West (1972, Banda J. & S.: 
Kriminální kronika Dalekého západu; r. Sergio Corbucci), Non si sevizia un paperino (1972, 
Muka neviňátek; r. Lucio Fulci – TV), La vita, a volte, è molto dura, vero Provvidenza? (1972, 
Život je někdy velmi tvrdý, že ano, Provvidenzo?; r. Giulio Petroni), Ci risiamo, vero 
Provvidenza? (1973, Na každého jednou dojde!; r. Alberto De Martino – V), Il consigliori 
(1973, Poradce; r. Alberto De Martino), Squadra volante (1974, Pohotovostní oddíl; r. Stelvio 
Massi), Milano odia: la polizia non può sparare (1974, Milán nenávidí: policie nemůže střílet; 
r. Umberto Lenzi), Il bianco, il giallo, il nero (1974, Napřed střílej, pak se ptej; r. Sergio 
Corbucci – V), La polizia accusa: il servizio segreto uccide (1975, Policie žaluje; r. Sergio 
Martino – TV), I quattro dell’ Apocalisse (1975, Čtyři z Apokalypsy; r. Lucio Fulci – TV), Il 
giustiziere sfida la città (1975, Mstitel vyzývá město; r. Umberto Lenzi), Folies bourgeoises 
(1976, Měšťácká bláznovství; r. Claude Chabrol), Folle à tuer (1975, Bláznivá na zabití; r. Yves 
Boisset – TV), 40 gradi all’ombra del lenzuolo (1976, Sex s úsměvem; r. Sergio Martino – TV), 
Roma a mano armata (1976, Ozbrojený Řím; r. Umberto Lenzi), Il trucido e lo sbirro (1976, 
Vrah a polda; r. Umberto Lenzi – V), Squadra antiscippo (1976, Protipřepadový oddíl; r. 
Bruno Corbucci), Squadra antifurto (1976, Oddíl proti krádežím; r. Bruno Corbucci), Liberi, 
armati, pericolosi (1976, Volní, ozbrojení, nebezpeční; r. Romolo Guerrieri), Il cinico, 
l’infame, il violento (1977, Cynický, potupný, zběsilý; r. Umberto Lenzi), La banda del trucido 
(1977, Drábova banda; r. Stelvio Massi; + spol. sc.), Messalina, Messalina! (1977; r. Bruno 
Corbucci), Squadra antitruffa (1977, Oddíl proti podvodníkům; r. Bruno Corbucci), La banda 
del gobbo (1977, Hrbáčova banda; r. Umberto Lenzi; + spol. sc.), Il figlio dello sceicco (1978, 
Šejkův syn; r. Bruno Corbucci), Squadra antimafia (1978, Protimafiánský oddíl; r. Bruno 
Corbucci), Squadra antigangsters (1979, Protigangsterský oddíl; r. Bruno Corbucci), Winter 
Kills (1979, Zimní zabíjení; r. William Richert – V), La luna (1979, Luna; r. Bernardo Bertolucci 
– TV), Assassinio sul Tevere (1979, Vražda na Tibeře; r. Bruno Corbucci), Vlk a beránek (1980, 
Il lupo e l’agnello; r. Francesco Massaro), Delitto a Porta Romana (1980, Zločin u Porta 
Romana; r. Bruno Corbucci), Manolesta (1981; r. Pasquale Festa Campanile), Uno contro 
l’altro, praticamente amici (1981, Jeden proti druhému, prakticky přátelé; r. Bruno Corbucci), 
Delitto al ristorante cinese (1981, Zločin v čínské restauraci; r. Bruno Corbucci), Pátrání po 
jedné ženě (1982, Identificazione di una donna; r. Michelangelo Antonioni), Delitto 
sull’autostrada (1982, Zločin na dálnici; r. Bruno Corbucci), Monsignor (1982; r. Frank Perry – 
TV), Cane e gatto (1983, Pes a kočka; r. Bruno Corbucci – TV), Ďábel a svěcená voda (1983, Il 
diavolo e l’acquasanta; r. Bruno Corbucci), Delitto in formula Uno (1983, Zločin ve formuli 1; 
r. Bruno Corbucci), Delitto al Blue Gay (1984, Zločin v Blue Gay; r. Bruno Corbucci), King 
David (1985, Král David; r. Bruce Beresford – TV), Salomè (1986; r. Claude d’Anna), Luci 
lontane (1987, Vzdálená světla; r. Aurelio Chiesa), Una casa a Roma (TV–1988, Dům v Římě; 
r. Bruno Cortini), Gioco al massacro (1989, Hra na masakr; r. Damiano Damiani), Cat Chaser 
(1988, Lovec koček; r. Abel Ferrara – TV), Voglia di vivere (TV–1990, Dotknout se hvězdy; r. 
Lodovico Gasparini – TV), Pomsta (1989, Revenge; r. Tony Scott), Havana (1990; r. Sydney 
Pollack – V), Drug Wars: The Camarena Story (TV–1990, Drogové války: Camarenův příběh; r. 
Brina Gibson), Money (1991, Peníze; r. Steven Hilliard Stern), JFK (1991, JFK; r. Oliver Stone), 
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Frannie’s Turn (TV–1992, Franniin návrat; r. Asaad Kelada, Sam Weisman), Nails (TV–1992, 
Detektiv Nails; r. John Flynn – TV), Love, Honor & Obey: The Last Mafia Marriage (TV–1993, 
Láska, čest & podrobení: Poslední mafiánská svatba / Sňatek s mafií: Miluj, cti a poslouchej; 
r. John Patterson – TV), Marilyn & Bobby: Her Final Affair (TV–1993, Marilyn a Bobby; r. 
Bradford May – TV), The Cowboy Way (1994, Cesta kovbojů; r. Gregg Champion – TV), The 
Burning Season: The Chico Mendes Story (TV–1994, Hořící sezóna; r. John Frankenheimer – 
V), Jen blázni spěchají (1997, Fools Rush In; r. Andy Tennant), Amistad (1997, Amistad; r. 
Steven Spielberg), Traffic – nadvláda gangů (2000, Traffic; r. Steven Soderbergh), The Yards 
(2000, Temná zákoutí; r. James Gray – V), For Love or Country: The Arturo Sandoval Story 
(TV–2000, Pro lásku či pro vlast: Příběh Artura Sandovala; r. Joseph Sargent – V), kr. f. The 
Hire: Ambush (2001, Nájemný vrah: Léčka; r. John Frankenheimer), Washington Heights 
(2002; r. Alfredo Rodriguez de Villa), Ztracené město (2005, The Lost City; r. Andy Garcia), La 
fiesta del chivo (2005, Svátek kozla; r. Luis Llosa), Roma nuda (2013, Obnažený Řím; r. 
Giuseppe Ferrara; + spol. sc.), Fugly! (2014, Teple!; r. Alfredo Rodriguez de Villa). -jš- 
 
Albrightová, Lola 
LOLA ALBRIGHTOVÁ (vlastním jménem Lola Jean Albright, nar. 20. 7. 1924, Akron, Ohio), 
oblíbená americká plavovlasá herečka, zemřela 23. března 2017 v kalifornském Toluca Lake. 
K filmu se dostala jako modelka a první větší úlohu měla po boku Kirka Douglase v 
boxerském snímku Champion (1949, Šampion; r. Mark Robson – TV). Pak účinkovala většinou 
v televizi, především jako zpěvačka Edie Hartová v populárním seriálu Peter Gunn (1958–
1961), za niž byla nominovaná na Emmy. Zaujala charakterními postavami striptérky Iris, 
která má poměr se sedmnáctiletým chlapcem, v dramatu A Cold Wind in August (1961, 
Studený vítr v srpnu; r. Alexander Singer) a alkoholické matky Marie Greeneové v černé 
komedii Lord Love a Duck (1966, Prokristapána; r. George Axelrod – TV), za niž dostala 
Stříbrného medvěda na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně. Z jejích dalších filmů 
připomínáme The Tender Trap (1955, Něžná past; r. Charles Walters – TV), Kid Galahad 
(1962; r. Phil Karlson – TV), Les félins (1964, Kočky; r. René Clément – TV), The Way West 
(1967, Cesta na západ; r. Andrew V. McLaglen – TV), The Impossible Years (1968, Nemožné 
roky; r. Michael Gordon). Potom už vystupovala pouze v televizi a v polovině 80. let hereckou 
kariéru ukončila. Prostředním z jejích tří manželů byl v letech 1952–1958 známý herec Jack 
Carson (1910–1963). -mim- 
 
Rouverolová, Jean 
JEAN ROUVEROLOVÁ (nar. 8. 7. 1916, St. Louis, Missouri), americká herečka a scenáristka, 
zemřela 24. března 2017 ve Wingdale ve státě New York. Hrála vedlejší role už od poloviny 
30. let, například ve filmech It’s a Gift (1934, Je to dar; r. Norman McLeod), Šéflékař dr. 
Monet (1935, Private Worlds; r. Gregory La Cava), The Leavenworth Case (1936, Případ 
Leavenworth; r. Lewis D. Collins), The Road Back (1937, Cesta zpátky; r. James Whale), Motýl 
vzlétl k záři... (1937, Stage Door; r. Gregory LaCava). Po sňatku (1940) se scenáristou Hugem 
Butlerem (1914–1968), s nímž vychovala šest dětí, hereckou kariéru ukončila. Od začátku 50. 
let se psala scénáře, ale vzápětí se kvůli členství v komunistické straně dostali s mužem na 
černou listinu a uprchli do Mexika, kde strávili třináct let. Tajně se podíleli na manželském 
dramatu Autumn Leaves (1956, Podzimní listí; r. Robert Aldrich) a na romantickém příběhu z 
napoleonské doby The Miracle (1959, Zázrak; r. Irving Rapper). Po návratu do Spojených 
států v polovině 60. let napsali už oficiálně drama amerického špiona v okupované Itálii A 
Face in the Rain (1963, Tvář v dešti; r. Irvin Kershner) a drama z hollywoodského zákulisí The 
Legend of Lylah Clare (1968, Legenda o Lylah Clarové; r. Robert Aldrich – TV). Po manželově 
smrti psala knížky, mimo jiné memoáry Refugees from Hollywood: A Journal of the Blacklist 
Years (2000, Uprchlíci z Hollywoodu: Deník let na černé listině), scénáře k epizodám denních 
seriálů a věnovala se pedagogické činnosti na Jihokalifornské univerzitě (USC). -mim- 
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Capitani, Giorgio 
GIORGIO CAPITANI (nar. 29. 12. 1927, Paříž), italský režisér a scenárista, zemřel 25. března 
2017 ve Viterbu, Lazio. V italském filmovém průmyslu působil již od konce 40. let. Režíroval 
zejména filmy populárních žánrů, mezi nimiž převládají komedie po italsku. Často obsazoval 
známé italské herce (Marcello Mastroianni, Sophia Lorenová, Vittorio Gassman, Gastone 
Moschin, Adolfo Celi, Virna Lisiová). Od poloviny 80. let natáčel pro televizi výpravné 
životopisné snímky. U některých filmů z 60. let je v titulcích uveden pod pseudonymem 
George Holloway. Z jeho bohaté filmografie připomínáme tituly Ercole, Sansone, Maciste e 
Ursus gli invincibili (1964, Samson a souboj siláků – TV), La pupa del gangster (1975, 
Gangsterova milenka – TV), Bruciati da cocente passione (1976, Sežehnuti horoucí vášní – 
TV), Pane, burro e marmellata (1977, Chléb, máslo a marmeláda; + spol. sc. – V), Nenávidím 
blondýnky (1980, Odio le bionde), Na shledanou a děkuji (1987, Arrivederci e grazie), Papa 
Giovanni: Ioannes XXIII (TV–2002, Jan XXIII.: Papež míru – TV), Callas e Onassis (TV–2005, 
Callasová a Onassis – TV), Puccini (TV–2009, uveden v televizi), Dove la trovi una come me? 
(TV–2001, Kde najdeš někoho, jako jsem já? – TV). -jš- 
 
Alessandroni, Alessandro 
ALESSANDRO ALESSANDRONI (nar. 18. 3. 1925, Řím), italský skladatel filmové hudby a 
multiinstrumentalista, zemřel 26. března 2017 v Římě. Patřil ke spolupracovníkům mnoha 
italských skladatelů filmové hudby (Nino Rota, Ennio Morricone, Luis Bacalov, Francesco De 
Masi, Piero Piccioni, Piero Umiliani, Gianni Ferrio, Bruno Nicolai). Je známý zejména pískáním 
ústředních motivů Ennia Morriconeho ke spaghetti westernům Pro hrst dolarů (1964, Per un 
pugno di dollari; r. Sergio Leone) a Per qualche dollaro in più (1965, Pro pár dolarů navíc; r. 
Sergio Leone – V). Jeho manželkou a spolupracovnicí byla skladatelka Giulia De Mutiisová. Z 
jeho vlastní tvorby připomínáme hudbu k filmům Simbad e il califfo di Bagdad (1973, 
Sindibád a kalif z Bagdádu; r. Pietro Francisci – TV), Zanna bianca e il cacciatore solitario 
(1975, Bílý tesák a zlatokopové; r. Alfonso Brescia – TV), La spacconata (1975, Whiskey a 
zlatokopové; r. Alfonso Brescia – TV), L’imbranato (1979, IQ tykve; r. Pier Francesco Pingitore 
– V) nebo Il casinista (1980, Vtipálek; r. Pier Francesco Pingitore – V). -jš- 
 
Catesová, Darlene 
DARLENE CATESOVÁ (vlastním jménem Rita Darlene Guthrie, nar. 13. 12. 1947, Bolger, 
Texas), obézní americká herečka, která nezapomenutelným způsobem ztělesnila matku 
titulního hrdiny v dramatu What’s Eating Gilbert Grape (1993, Co žere Gilberta Grapea?; r. 
Lasse Hallström – TV), zemřela 26. března 2017 v texaském městě Forney. Potom už 
účinkovala pouze v televizi, mimo jiné jako host v seriálech Picket Fences (uveden v televizi) 
a Touched by an Angel (Dotek anděla – TV). -mim- 
 
Storey, David 
DAVID STOREY (vlastním jménem David Malcolm Storey, nar. 13. 7. 1933, Wakefield, West 
Yorkshire), anglický prozaik a dramatik, představitel takzvaného dělnického románu, který 
byl nominován na Cenu BAFTA za scénář k dramatu podle vlastní románové prvotiny Ten 
sportovní život (1963, This Sporting Life; r. Lindsay Anderson), zemřel 27. března 2017 v 
Londýně na Parkinsonovu nemoc a na demenci. Lindsay Anderson inscenoval jeho díla i na 
divadle a režíroval verze jeho dramat Home (TV–1971, Domov) a In Celebration (1974, 
Oslava). Z českých jevišť známe ještě Storeyho hry The Farm (Farma) a Mother’s Day (Den 
matky). -mim- 
 
Kaufmannová, Christine 
CHRISTINE KAUFMANNOVÁ (vlastním jménem Christine Maria Kaufmann, nar. 11. 1. 1945, 
Lengdorf, Štýrsko), herečka německo-francouzského původu, která získala Zlatý glóbus pro 
hereckou naději za roli šestnáctileté oběti znásilnění v dramatu soudního přelíčení se čtyřmi 
americkými vojáky Town Without Pity (1961, Město bez soucitu; r. Gottfried Reinhardt) a 
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uplatnila se v řadě mezinárodních koprodukcí, zemřela 28. března 2017 v Mnichově na 
leukemii. Z více než stovky filmových a televizních vystoupení uvádíme tituly Mädchen in 
Uniform (1958, Děvčata v uniformě; r. Géza von Radvanyi), Gli ultimi giorni di Pompeii (1959, 
Poslední dny Pompejí; r. Mario Bonnard), Costantino il Grande (1961, Konstantin Veliký; r. 
Lionello De Felice – V), Via Mala (1961; r. Paul May), Un nommé La Rocca (1961, Muž 
jménem La Rocca; r. Jean Becker – TV), Escape from East Berlin (1962, Útěk z Východního 
Berlína; r. Robert Siodmak – TV), Taras Bulba (1962; r. J. Lee Thompson – V), Wild and 
Wonderful (1964, Divoký a nádherný; r. Michael Anderson), Murders in the Rue Morgue 
(1971, Vraždy v ulici Morgue; r. Gordon Hessler – V), Lili Marleen (1980, Lili Marleen; r. 
Rainer Werner Fassbinder), Lola (1981, Lola; r. Rainer Werner Fassbinder), Tag der Idioten 
(1981, Den idiotů; r. Werner Schroeter), Hotel Bagdad (1987, Out of Rosenheim; r. Percy 
Adlon), Es ist nicht leicht ein Gott zu sein (1989, Je těžké být bohem; r. Peter Fleischmann). 
Prvním z jejích čtyř manželů byl v letech 1963–1968 známý americký herec Tony Curtis 
(1925–2010), s nímž v roce 1968 navštívila Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. 
Obě jejich dcery Alexandra (nar. 1964) a Allegra (nar. 1966) Curtisovy se pokoušely uplatnit 
jako herečky. -mim- 
 
Stredňanský, Ernest 
ERNEST STREDŇANSKÝ (nar. 4. 4. 1930, Čadca), slovenský herec, divadelní a televizní režisér 
a pedagog, jenž od roku 1968 žil v zahraničí, byl redaktorem Rádia Svobodná Evropa, Hlasu 
Ameriky i americké televizní stanice KNTV a jehož třetí manželkou byla herečka a rozhlasová 
režisérka Silvia Stredňanská-Letková (nar. 1948), zemřel 30. března 2017 v Bratislavě. –jl– 
 
Metzger, Radley 
RADLEY METZGER (vlastním jménem Radley Henry Metzger, nar. 21. 1. 1929, Bronx), 
americký scenárista, režisér a producent, který byl průkopníkem uměleckých erotických 
filmů, zemřel 31. března 2017 v New Yorku. Začínal jako střihač upoutávek u distributora 
evropských artových snímků Janus Film. V 60. letech založil vlastní distribuční společnost 
Audubon Films a uváděl do kin francouzské filmy s lechtivou tematikou, do nichž vkládal 
softcorové scény. Později začal režírovat nadstandardní erotické snímky jako Carmen, Baby 
(1967), Therese and Isabelle (1968, Therese a Isabelle), Camille 2000 (1969, Dáma s 
kaméliemi 2000), The Lickerish Quartet (1970, Nenasytná čtveřice) nebo Little Mother (1973, 
Malá matka), natáčené často v evropských lokacích podle klasických předloh, jimž věnoval v 
žánru neobvyklou péči o dějovou i obrazovou složku. Až v polovině 70. let se připojil k vlně 
tvrdého porna a pod pseudonymem Henry Paris realizoval několik hardcorových filmů, 
například The Private Afternoons of Pamela Mann (1974, Soukromá odpoledne Pamely 
Mannové), Naked Came the Stranger (1975, Cizinka přišla nahá), The Opening of Misty 
Beethoven (1976, Otevření Misty Beethovenové), Barbara Broadcast (1977) a Maraschino 
Cherry (1978). Jediný standardní snímek v jeho filmografii, komediální horor, natočený v 
Británii podle klasické hry Johna Willarda Kočka a kanárek, byl uveden v českých kinech pod 
titulem Smrt podle poslední vůle (1977, The Cat and the Canary). -mim- 
 
Jevtušenko, Jevgenij 
JEVGENIJ JEVTUŠENKO (vlastním jménem Jevgenij Alexandrovič Gangnus, nar. 18. 7. 1932, 
stanice Zima, Nižněudinsk, Irkutská oblast, Sibiř), známý ruský básník a prozaik, který působil 
i jako scenárista a režisér, zemřel 1. dubna 2017 v oklahomské Tulse na rakovinu. Jako jeden 
z mála sovětských intelektuálů veřejně protestoval proti okupaci Československa v roce 
1968. Byl nositelem řady sovětských a ruských státních vyznamenáních. Jako spoluscenárista 
se podílel na snímku Jsem Kuba (1964, Soy Cuba; r. Michail Kalatozov), samostatně natočil 
vzpomínky na válečné časy na Sibiři Dětskij sad (1984, Školka; + sc., herec) a romantické 
drama z období smrti sovětského diktátora Pochorony Stalina (1990, Stalinův pohřeb; + sc., 
herec). Hrál hlavní roli vědce Ciolkovského v dramatu Savvy Kuliše Vzlet (1990, Vzljot). 
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Podílel se na písních, které zazněly v několika sovětských filmech a byl též členem poroty na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách 1984 a 2002. -tbk- 
 
Agutová, Alicia 
ALICIA AGUTOVÁ (vlastním jménem Alicia Agut Marco, nar. 7. 9. 1929, Barcelona, 
Katalánsko), španělská divadelní, filmová a televizní herečka a zpěvačka, která působila 
převážně v televizi a kterou známe z filmů Dlouhá červencová noc (1974, Larga noche de 
julio; r. Lluís Josep Comerón), Sangre y arena (1989, Krev a písek; r. Javier Elorrieta – V), 
Amantes (1991, Milenci; r. Vicente Aranda – TV), Intruso (1993, Nerozluční; r. Vicente 
Aranda – V), La flor de mi secreto (1995, Květ mého tajemství; r. Pedro Almodóvar – TV) 
nebo Země (1996, Tierra; r. Julio Medem), zemřela 7. dubna 2017 v Madridu na selhání 
dýchacího ústrojí. -jš- 
 
Bašić, Relja 
RELJA BAŠIĆ (nar. 14. 2. 1930, Záhřeb), jeden z nejvíce obsazovaných chorvatských herců s 
dlouholetou filmovou kariérou, zemřel 7. dubna 2017 v Záhřebu. Často vystupoval i v 
mezinárodních koprodukcích a jeho specialitou byli záporní hrdinové. Největší popularitu mu 
však přinesla role pana Fulira v kultovní hudební komedii Jak to chodí u Šafránků (1970, Tko 
pjeva zlo ne misli; r. Krešimir Golik). Na Filmovém festivalu v Pule 1966 získal Stříbrnou arénu 
za roli ve snímku Rondo (1966, Rondo; r. Zvonimir Berković). Z jeho filmografie dále 
připomínáme tituly Milióny na ostrově (1955, Milijuni na otoku; r. Branko Bauer), La ragazza 
della salina (1957, Dívka ze saliny; r. František Čáp), Flammes sur l’Adriatique (1968, Plameny 
nad Jadranem; r. Alexandre Astruc), Mám dvě mámy a dva táty (1968, Imam dvije mame i 
dva tate; r. Krešimir Golik), Michael Kohlhaas (1969, Michael Kohlhaas – der Rebell; r. Volker 
Schlöndorff), Most (1969; r. Hajrudin Krvavac), Gott mit uns (1970, Gott mit uns; r. Giuliano 
Montaldo), Valter brání Sarajevo (1972, Valter brani Sarajevo; r. Hajrudin Krvavac), Sutjeska 
(1973, Sutjeska; r. Stipe Delić), Podezření trvá (1974, Deps; r. Antun Vrdoljak), Říše zkázy 
(1976, Izbavitelj; r. Krsto Papić), Nevyklánějte se z okna (1977, Ne naginji se van; r. Bogdan 
Žižić), Svěcení jara (1978, Praznovanje pomladi; r. France Štiglic), Čekatel na životní 
příležitost (1980, Rad na odredjeno vreme; r. Milan Jelić), Táta na neurčito (1982, Moj tata 
na odredjeno vreme; r. Milan Jelić), První sníh v Mnichově (1984, Rani snijeg u Münchenu; r. 
Bogdan Žižić), Čelní zásah (1985, Un foro nel parabrezza; r. Sauro Scavolini), Anticasanova 
(1985, Anticasanova; r. Vladimir Tadej), The Pope Must Die (1991, Papežem proti své vůli; r. 
Peter Richardson – TV). Byl též významným divadelním hercem. -tbk- 
 
Isabel, Margarita 
MARGARITA ISABEL (vlastním jménem Margarita Isabel Morales Gonzalez, nar. 25. 7. 1943, 
Ciudad de México), mexická herečka, moderátorka a novinářka, zemřela 9. dubna 2017 na 
selhání dýchání v Cuernavace, Morelos, Mexiko. Ztvárnila jednu z hlavních rolích ve snímku 
El juego de Zuzanka (1970, Zuzančina hra; r. Raúl Kamffer), který vznikl podle divadelní hry 
Miloše Macourka. Často účinkovala v televizních filmech a seriálech. Obdržela třikrát 
Stříbrného Ariela za vedlejší ženské role ve filmech Como agua para chocolate (1992, Jako 
když se krájí cibule; r. Alfonso Arau – TV), Dos crímenes (1994, Dva zločiny; r. Roberto 
Sneider) a Mujeres insumisas (1995, Vzpurné ženy; r. Alberto Isaac). V České republice jsme 
ji dále mohli vidět pouze v televizi, ve snímcím Cronos (1992, Stroj času; r. Guillermo del Toro 
– TV) a La madrastra (TV–2004, Macecha; r. Édgar Ramírez – TV). -jš- 
 
Ballhaus, Michael 
MICHAEL BALLHAUS (vlastním jménem Michael Alexander Ballhaus, nar. 5. 8. 1935, Berlín – 
zem. 12. 4. 2017, Berlín) pocházel z rodiny divadelních herců a ve svém směřování byl 
ovlivněn rodinným přítelem, režisérem Maxem Ophülsem. Po maturitě absolvoval dvouletý 
kurz fotografie a pracoval jako jevištní fotograf. V roce 1959 nastoupil do televizní stanice 
Südwestfunk v Baden-Badenu, kde se během několika měsíců vypracoval z asistenta na 
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hlavního kameramana. K filmu přešel až v druhé polovině 60. let. Stal se spolupracovníkem 
Rainera Wernera Fassbindera, s nímž během osmi let natočil patnáct filmů (Německé filmové 
ceny za Hořké slzy Petry von Kantové a Zoufalství). Podílel se také na televizních seriálech 
Tatort (Místo činu – TV), Unter einem Dach (Pod jednou střechou), Ein Haus für uns (Dům 
pro nás) a Alpensaga (Alpská sága). Dostal pozvání do Hollywoodu, kde se podílel především 
na titulech Martina Scorseseho, ale pracoval i s dalšími předními režiséry (mimo jiné Mike 
Nichols, Francis Ford Coppola a Robert Redford). Ballhaus byl ve své tvorbě vyznavačem 
pohyblivé kamery; mimo jiné často používal kruhovou jízdu. Za své snímky dostal celou řadu 
ocenění, mimo jiné dvakrát LAFCA (Báječní Bakerovi hoši, Mafiáni), jednou NSFC (Báječní 
Bakerovi hoši), tři nominace na Oscara (Vysíláme zprávy, Báječní Bakerovi hoši, Gangy New 
Yorku) a tři nominace na Cenu BAFTA (Mafiáni, Věk nevinnosti, Gangy New Yorku). Za 
celoživotní dílo byl vyznamenán Americkou společností kameramanů (ASC; Mezinárodní 
cena 2006), Evropskou filmovou cenou (2007), Bavorskou filmovou cenou (2008), festivalem 
Camerimage (2010), Německou filmovou cenou (2012), a na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Berlíně (Zlatý medvěd 2016). Byl mu též udělen Záslužný řád Spolkové republiky 
Německo (2015). Po odchodu z Hollywoodu se usadil v Berlíně a věnoval se pedagogické 
činnosti. Spolurežíroval dva dokumenty, vyznání rodnému městu V Berlíně, natočené s 
argentinským fotografem a novinářem Cirem Capellarim, a portréty lidí a krajiny svého 
mládí, kde za války vyrůstal, Naše Franky, na němž se podílela jeho sestra Ulla Ballhausová. 
Ve spolupráci s publicistou a filmovým kritikem Claudiem Seidlem napsal vzpomínkovou 
knížku Bilder im Kopf (2014, Obrazy v hlavě). Měl za manželku divadelní herečku a výtvarnici 
Helgu Bettenovou (1958–2005) a po její smrti se v roce 2011 oženil s režisérkou Sherry 
Hormannovou (nar. 1960). Oba synové z prvního manželství pracovali u filmu, Sebastian 
Ballhaus (nar. 1962) jako asistent režie a Florian Ballhaus (nar. 1965) jako kameraman. – 
Filmografie: (neúplná; pouze dlouhé filmy; kamera, není-li uvedeno jinak) Der Kirschgarten 
(TV–1959, Višňový sad; r. Heinz Hilpert), Alt-Heidelberg (TV–1959, Starý Heidelberg; r. Peter 
Hamel, Hannes Tannert; spol. kam.), Das Genie und die Göttin (TV–1959, Génius a bohyně; r. 
Walter Rilla), Die Kassette (TV–1961, Skříňka na šperky; r. Rudolf Noelte), Die Nashörner 
(TV–1961, Nosorožec; r. Gustav Rudolf Sellner), dok. Traumland der Sehnsucht (TV–1961, 
Země snů a touhy; r. Wolfgang Müller-Sehn; spol. kam.), Zwischen den Zügen (TV–1961, 
Mezi vlaky; r. Peter Beauvais), Der Klassenaufsatz (TV–1963, Písemná kompozice; r. Harald 
Benesch), Das Martyrium des Peter O’Hey (TV–1964, Mučednictví Petra Oheye; r. Peter 
Lilienthal), Grosse Liebe (TV–1966, Velká láska; r. Johannes Schaaf), Abschied (TV–1966, 
Rozloučení; r. Peter Lilienthal), Ganze Tage in den Bäumen (TV–1968, Celé dny po stromech; 
r. Tom Toelle), Gold für Montevasall (TV–1968, Zlato pro Montevasall; r. Thomas Engel), Der 
eine und der Andere (TV–1968, Jeden a druhý; r. Tom Toelle), Darf ich Sie zur Mutter 
machen? (1969, Můžu z vás udělat matku?; r. Ralf Gregan), Deine Zärtlichkeiten (1969, Tvoje 
něžnosti; r. Peter Schamoni), Der Kidnapper (TV–1969, Únosce; r. Tom Toelle), Wir – zwei 
(1970, My – dva; r. Ulrich Schamoni), Whity (1971; r. Rainer Werner Fassbinder), Warnung 
vor einer heiligen Nutte (1971, Varování před svatou děvkou; r. Rainer Werner Fassbinder), 
Sand (TV–1971; r. Peter Palitzsch), Der Marquis von Keith (TV–1972, Markýz von Keith; r. 
Hans Lietzau), Der Held (TV–1972, Hrdina; r. Hagen Mueller-Stahl), Die bitteren Tränen der 
Petra von Kant (1972, Hořké slzy Petry von Kantové; r. Rainer Werner Fassbinder), Adele 
Spitzeder (TV–1972; r. Peer Raben), Tschetan, der Indianerjunge (1972, Indiánský chlapec 
Četan; r. Hark Bohm), dok. Ich bin ein Burger der DDR (TV–1973, Jsem občan NDR; r. Erika 
Rungeová), Welt am Draht (TV–1973, Svět na drátě; r. Rainer Werner Fassbinder), Das 
sündige Bett (1973, Hříšná postel; r. Ralf Gregan), Martha (TV–1974; r. Rainer Werner 
Fassbinder), Made in Germany und USA (1974; r. Rudolf Thome; dod. záběry), Rosenmontag 
(TV–1974, Masopustní pondělí; r. Peter Beauvais), Faustrecht der Freiheit (1975, Pěstní 
právo svobody; r. Rainer Werner Fassbinder), Mutter Küsters Fahrt zum Himmel (1975, Cesta 
matky Küsterové do nebe; r. Rainer Werner Fassbinder), Das Amulett des Todes (1975, 
Amulet smrti; r. Ralf Gregan, Günter Vaessen), Sommergäste (1975, Letní hosté; r. Peter 
Stein), Die Wahl (TV–1976, Volba; r. Rainer Boldt), Ich will doch nur, dass ihr mich liebt (TV–
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1976, Chci jen, abyste mě milovali; r. Rainer Werner Fassbinder), Dorothea Merz (TV–1976; 
r. Peter Beauvais), Sonntag (TV–1976, Neděle; r. Niels-Peter Rudolph), Satansbraten (1976, 
Sousto pro satana; r. Rainer Werner Fassbinder), Chinesisches Roulette (1976, Čínská ruleta; 
r. Rainer Werner Fassbinder), Also es war so... (TV–1976, To bylo tak...; r. Karin Thomeová; 
spol. kam.), Adolf und Marlene (1976, Adolf a Marlene; r. Ulli Lommel), dok. Nur zum Spass – 
nur zum Spiel, Kaleidoskop Valeska Gert (1977, Jen pro legraci – jen pro hru, kaleidoskop 
Valesky Gertové; r. Volker Schlöndorff), Auf dem Chimborazo (TV–1977, Na Chimborazu; r. 
Peter Beauvais), dok. Curd Jürgens – Der Filmstar, der vom Theater kam (TV–1977, Curd 
Jürgens – Filmová hvězda, která přišla z divadla; r. Bernhard Wicki; spol. kam.), Frauen in 
New York (TV–1977, Ženy v New Yorku; r. Rainer Werner Fassbinder), Bolwieser (TV–1977, 
Bolwieser; r. Rainer Werner Fassbinder), 1. epizoda (r. Rainer Werner Fassbinder) z 
kolektivního filmu Deutschland im Herbst (1978, Německo na podzim – V), Despair/Eine Reise 
ins Licht (1978, Zoufalství; r. Rainer Werner Fassbinder), Der Gehilfe (TV–1978, Příručí; r. 
Ludwig Cremer), dok. Venedig – Die Insel der Glückseligen am Rande des Untergangs (1978, 
Benátky – Ostrov blažených na pokraji zničení; r. Christian Rischert), Manželství Marie Braunové 
(1979, Die Ehe der Maria Braun; r. Rainer Werner Fassbinder; + herec), Die erste Polka (1979, 
První polka; r. Klaus Emmerich), Trilogie des Wiedersehens (TV–1979, Trilogie shledání; r. 
Peter Stein), Gross und klein (TV–1980, Velké a malé; r. Peter Stein), Povstání (1980, Der 
Aufstand/La insurrección; r. Peter Lilienthal), Der deutsche Frühling (TV–1980, Německé 
jaro; r. Dieter Berner), Malou (1980; r. Jeanine Meerapfelová), Looping (1981, Přemet; r. 
Walter Bockmayer, Rolf Bührmann), Heute spielen wir den Boss! (1981, Dneska hrajeme 
šéfa!; r. Peer Raben), Der Zauberberg (1981, Kouzelný vrch; r. Hans W. Geissendörfer – TV), 
Dear Mr. Wonderful (1982; r. Peter Lilienthal), Heller Wahn (1983, Čirá bláhovost; r. 
Margarethe von Trottaová), Baby, It’s You (1983, Miláčku, jsi to ty?; r. John Sayles – TV), 
Ediths Tagebuch (1983, Editin deník; r. Hans W. Geissendörfer), Old Enough (1983, Dost 
stará; r. Marisa Silverová), Reckless (1984, Lehkomyslní; r. James Foley – TV), Das 
Autogramm (1984, Autogram; r. Peter Lilienthal), Heartbreakers (1984, Zlomená srdce; r. 
Bobby Roth – TV), Smrt obchodního cestujícího (TV–1985, Death of a Salesman; r. Volker 
Schlöndorff), After Hours (1985, Po zavírací hodině; r. Martin Scorsese – V), Under the Cherry 
Moon (1986, Pod třešňovým měsícem; r. Prince), The Color of Money (1986, Barva peněz; r. 
Martin Scorsese – V), Landscape with Waitress (TV–1986, Krajina se servírkou; r. Jeffrey 
Townsend), The Glass Menagerie (1987, Skleněný zvěřinec; r. Paul Newman – TV), Broadcast 
News (1987, Vysíláme zprávy; r. James L. Brooks – V), Dům na Carroll Street (1987, The 
House on Carroll Street; r. Peter Yates), Baja Oklahoma (TV–1988; r. Bobby Roth – TV), 
Poslední pokušení Krista (1988, The Last Temptation of Christ; r. Martin Scorsese), Dirty 
Rotten Scoundrels (1988, Špinaví, prohnilí lumpové; r. Frank Oz – V), Podnikavá dívka (1988, 
Working Girl; r. Mike Nichols), Báječní Bakerovi hoši (1989, The Fabulous Baker Boys; r. Steve 
Kloves), Mafiáni (1990, GoodFellas; r. Martin Scorsese), Pohlednice z Hollywoodu (1990, 
Postcards from the Edge; r. Mike Nichols), Guilty by Suspicion (1990, Předem vinní; r. Irwin 
Winkler – TV), What About Bob? (1991, A co Bob?; r. Frank Oz – TV), The Mambo Kings 
(1992, Králové mamba; r. Arne Glimcher – V), Dracula (1992, Dracula; r. Francis F. Coppola), 
Věk nevinnosti (1993, The Age of Innocence; r. Martin Scorsese), I’ll Do Anything (1994, 
Princezna; r. James L. Brooks – TV), Otázky a odpovědi (1994, Quiz Show; r. Robert Redford), 
Smrtící epidemie (1995, Outbreak; r. Wolfgang Petersen), Spáči (1996, Sleepers; r. Barry 
Levinson), Air Force One (1997, Air Force One; r. Wolfgang Petersen), Primary Colors (1998, 
Barvy moci; r. Mike Nichols – V), Wild Wild West (1999, Wild Wild West; r. Barry Sonnenfeld), 
What Planet Are You From? (2000, Z jaké jsi planety?; r. Mike Nichols – V), Legenda o 
slavném návratu (2000, The Legend of Bagger Vance; r. Robert Redford), Gangy New Yorku 
(2002, Gangs of New York; r. Martin Scorsese), Uptown Girls (2003, Holky z lepší společnosti; 
r. Boaz Yakin – V), Lepší pozdě nežli později (2003, Something’s Gotta Give; r. Nancy 
Meyersová), Sonntagsluft (2005, Nedělní vzduch; r. Frank Buecheler), Skrytá identita (2006, 
The Departed; r. Martin Scorsese), 3096 Tage (2013, 3096 dní: Příběh Nataschi Kampusové; 
r. Sherry Hormannová – TV); (režie, není-li uvedeno jinak) střm. dokumenty Die Verabredung 
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mit der Wirklichkeit (TV–1971, Setkání se skutečností; + kam.) a Fassbinder produziert: Film 
Nr. 8 (TV–1971, Fassbinder produkuje: Film č. 8; spol. režie Dietmar Buchmann; + kam., 
prod.), dok. In Berlin (2009, V Berlíně; spol. režie Ciro Capellari; + spol. sc., spol. kam., spol. 
střih – TV), střm. dok. Unser Franken (TV–2010, Naše Franky; spol. režie Ulla Ballhausová); 
(podíl na produkci či výkonné produkci) The Thirteenth Floor (1999, Třinácté patro; r. Josef 
Rusnak – V), Die verlorene Zeit (2011, Ztracený čas; r. Anna Justiceová – TV); (herec) Der 
kleine Godard (1978, Malý Godard; r. Hellmuth Costard), Spiel der Verlierer (1978, Prohraná 
hra; r. Christian Hohoff), Soundman (1998, Zvukař; r. Steven Ho; hlas). -mim- 
 
Cornea, Mircea George 
MIRCEA GEORGE CORNEA [George Cornea] (nar. 26. 3. 1931, Bukurešť), který se stal záhy po 
studiích na bukurešťském Divadelním a filmovém institutu jedním z nejvyhledávanějších 
rumunských kameramanů a který se později věnoval režii, zemřel 14. dubna 2017 v 
Bukurešti. Spolupracoval s významnými rumunskými filmaři mimo jiné na titulech Na dosah 
trůnu (1964, Neamul Soimarestilor; r. Mircea Dragan) nebo Poslední křížová výprava (1970, 
Mihai Viteazul; r. Sergiu Nicolaescu) a podílel se na koprodukčních snímcích podle předloh 
Jamese Fenimora Coopera Lovec jelenů (1968, Vinetorul de cerbi; r. Pierre Gaspard-Huit, 
Sergiu Nicolaescu; spol. kam.), Statečný Mohykán (1969, Ultimul Mohican; r. Jean Dréville, 
Sergiu Nicolaescu; spol. kam.), Dobrodružství v Ontáriu (1970, Aventuri in Ontarie; r. Jean 
Dréville, Sergiu Nicolaescu; spol. kam) a Prérie (1970, Preria; r. Pierre Gaspard-Huit, Sergiu 
Nicolaescu; spol. kam.). Jako režisér debutoval psychologickým dramatem podle románu 
Petrua Vintilia Hyena o ženě, která svou chamtivostí zničí vlastní rodinu, Vášeň a peníze 
(1975, Patima; + spol. sc., spol. kam.). Z jeho dalších deseti režijních opusů se v českých 
kinech již jen psychologické drama z vesnického prostředí o začátcích mladého agronoma 
Opět spolu (1978, Din nou impreuna). Působil též jako pedagog a pod většinou svých děl je 
podepsán jako George Cornea. -tbk- 
 
De Benito, Manuel 
MANUEL DE BENITO (nar. 1954), španělský divadelní, filmový a televizní herec, který začínal 
jako dětský představitel a který se objevil ve filmech Junio 44: Desembarcaremos en 
Normandía!!! (1968, Bitva bez návratu; r. León Klimovsky – V), Sedm lednových dnů (1978, 
Siete días de enero; r. Juan Antonio Bardem), The Hit (1984, Práskač a jeho kat; r. Stephen 
Frears – V) nebo v seriálu Lorca, muerte de un poeta (1987–1988, Lorca, smrt básníka; r. 
Juan Antonio Bardem – TV), zemřel 20. dubna 2017 v Madridu na selhání srdce. -jš- 
 
Medioli, Enrico 
ENRICO MEDIOLI (nar. 17. 3. 1925, Parma, Emilia-Romagna), italský scenárista, který začínal 
u divadelního režiséra Giuseppa Patroniho Griffiho, zemřel 21. dubna 2017 v Orvietu, Terni, 
Umbrie. V roce 1952 ho scénograf Mario Chiari a scenáristka Suso Cecchi D’Amicoová 
seznámili s režisérem Luchinem Viscontim, s nímž spolupracoval od druhé poloviny 50. let 
jako jeho divadelní asistent režie a od počátku 60. let jako scenárista na téměř všech jeho 
filmech (s výjimkou Cizince a Smrti v Benátkách). Byl spolunominován na Oscara za scénář-
adaptaci Soumraku bohů (1969, La caduta degli dei; r. Luchino Visconti; spol. sc.) a získal 
Stříbrnou stužku Italského národního syndikátu filmových novinářů za podíl na scénáři filmu 
Rocco a jeho bratři (1960, Rocco e i suoi fratelli; r. Luchino Visconti; spol. sc.). Dále se podílel 
mimo jiné na scénářích filmů Gepard (1963, Il gattopardo; r. Luchino Visconti), Ludwig (1973, 
Ludvík Bavorský; r. Luchino Visconti – TV), Rodinný portrét (1974, Gruppo di famiglia in un 
interno; r. Luchino Visconti), Nevinný (1976, L’innocente; r. Luchino Visconti), Dáma s 
kaméliémi (1981, La storia vera della signora dalle camelie; r. Mauro Bolognini), La certosa di 
Parma (TV–1982, Kartouza parmská; r. Mauro Bolognini – TV), C’era una volta in America 
(1983, Tenkrát v Americe; r. Sergio Leone – TV), La bella Otero (TV–1984, Krásná Oterová; r. 
José María Sánchez – TV), Muž se zlatými brýlemi (1987, Gli occhiali d'oro; r. Giuliano 
Montaldo), Gli indifferenti (TV–1988, Lhostejní; r. Mauro Bolognini – TV), Il grande fuoco 
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(TV–1995, Velký oheň; r. Fabrizio Costa – TV), Il quarto re (TV–1996, Čtvrtý král; r. Stefano 
Reali – TV), Michele Strogoff: Il corriere dello zar (TV–1999, Carův kurýr; r. Fabrizio Costa – 
TV), Guerra e pace (TV–2007, Vojna a mír; r. Robert Dornhelm – TV), Coco Chanel (TV–2008; 
r. Christian Duguay – TV), Cenerentola (TV–2011; r. Christian Duguay – TV). -jš- 
 
Pyrkosz, Witold 
WITOLD PYRKOSZ (nar. 24. 12. 1926, Krasnystaw, Lubelské vojvodství, Polsko), polský herec 
známý z televizního seriálu Czterej pancerni i pies (1966; 1968; 1970, Čtyři z tanku a pes – 
TV) a z kriminálních komedií Vabank (1981, Vabank; r. Juliusz Machulski) a Vabank II (1984, 
Vabank II czyli Riposta; r. Juliusz Machulski), v nichž hrál kasaře Dána, zemřel 22. dubna 2017 
ve Varšavě. Dále se objevil mimo jiné ve snímcích Kdo zrazuje (1956, Cień; r. Jerzy 
Kawalerowicz), První rok (1960, Rok pierwszy; r. Witold Lesiewicz), Mlčící stopy (1961, 
Milczące ślady; r. Zbigniew Kuźmiński), Duben (1961, Kwiecień; r. Witold Lesiewicz), Druhý 
břeh (1962, Drugi brzeg; r. Zbigniew Kuźmiński), Rukopis nalezený v Zaragoze (1964, Rękopis 
zaleziony w Saragossie; r. Wojciech Jerzy Has), Potom nastane ticho (1965, Potom nastąpi 
cisza; r. Janusz Morgenstern), Koperník (1972, Kopernik; Ewa Petelská, Czesław Petelski), To 
já zabil (1974, To ja zabiłem; r. Stanisław Lenartowicz), Narozeniny mladého Varšavana 
(1980, Urodziny młodego warszawiaka; r. Ewa Petelská, Czesław Petelski), Válka světů – 
příští století (1981, Wojna światów – następne stulecie; r. Piotr Szulkin) nebo King Size (1987, 
Kingsajz; r. Juliusz Machulski). -tbk- 
 
Rojo, Gustavo 
GUSTAVO ROJO (vlastním jménem Gustavo Adolfo Krefeld Sarandí Rojo y Pinto, nar. 5. 12. 
1923, Atlantský oceán, na lodi cestou z Lisabonu do uruguayského Montevidea), mexický 
divadelní, filmový a televizní herec, zemřel 22. dubna 2017 v Ciudad de México. V mexické 
kinematografii působil od druhé poloviny 30. let. Od první poloviny 50. let hrál i v 
hollywoodských a evropských produkcích zejména ve spaghetti westernech a mayovkách. Od 
konce 50. let vystupoval často také v amerických a mexických televizních filmech a seriálech, 
mimo jiné Esmeralda (1997, uveden v televizi), Alma rebelde (1999, Navzdory osudu – TV), 
Por un beso (2000, Vášnivý polibek – TV), Destilando amor (2007, Čistá láska – TV). V Mexiku 
obdržel několik ocenění za celoživotní dílo. Jeho první manželkou byla herečka Erika 
Rembergová (1932–2017). Byl bratrem herce Rubéna Roja a otcem herečky Any Patricie 
Rojové (nar. 1974). Z jeho početné filmografie zmiňujeme snímky El gran calavera (1949, 
Flamendr; r. Luis Buñuel – TV), Alexander the Great (1956, Alexandr Veliký; r. Robert Rossen 
– TV), Action of the Tiger (1957, Tygr v akci; r. Terence Young – TV), Old Shatterhand (1964, 
Old Shatterhand; r. Hugo Fregonese), Poklad Aztéků (1965, Der Schatz der Azteken; r. Robert 
Siodmak), Pyramida boha slunce (1965, Die Pyramide des Sonnengottes; r. Robert Siodmak), 
Divokým Kurdistánem (1965, Durchs wilde Kurdistan; r. Franz Josef Gottlieb), V říši 
Stříbrného lva (1965, Im Reiche des silbernen Löwen; r. Franz Josef Gottlieb), Čingischán 
(1965, Genghis Khan; r. Henry Levin), Sette donne per una strage/Las siete magníficas (1966, 
Sedm statečných žen; r. Sidney W. Pink, Gianfranco Parolini, Rudolf Zehetgruber – TV), Un 
dollaro per 7 vigliacchi (1968, Madiganovy miliony; r. Giorgio Gentili – TV), La batalla del 
ultimo panzer (1969, Poslední tank; r. José Luis Merino – V), The Valley of Gwangi (1969, 
Údolí Gwangi; r. Jim O’Connolly – V) nebo El Condor (1970, El Condor; r. John Guillermin – 
TV). -jš- 
 
Kronbergová, Larisa 
LARISA KRONBERGOVÁ (vlastním jménem Larisa Ivanovna Sobolevskaja, nar. 23. 5. 1929, 
Penza, Středněvolžská oblast, Rusko), známá sovětská herečka 50. a 60. let, zemřela 24. 
dubna 2017 v Moskvě. Spolupracovala s KGB při konspiraci proti francouzskému velvyslanci v 
Moskvě Maurici Dejeanovi a byla třetí manželkou šachového velmistra Michaila Tala. 
Podílela se na Ceně pro ženský herecký soubor na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Cannes 1955 ve filmu Velká rodina (1954, Bolšaja semja; r. Josif Chejfic). Dále se objevil ve 
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snímcích Setkali se na cestě (1957, Oni vstretilis v puti; r. Taťjana Lukaševičová), V ohni a 
bouři (1958, Oleko Dundič; r. Leonid Lukov), Novomanželé (1971, Molodyje; r. Nikolaj 
Moskalenko) nebo Není návratu (1973, Vozvrata nět; r. Alexej Saltykov). Někdy vystupovala 
pod jménem Larisa Sobolevská. -tbk- 
 
Pietrasik, Zdzisław 
ZDZISŁAW PIETRASIK (nar. 20. 11. 1947, Sadówka, Lodžské vojvodství, Polsko), polský filmový 
a divadelní kritik, šéf kulturního oddělení týdeníku Politika, zemřel 25. dubna 2017 ve 
Varšavě. -tbk- 
 
Demme, Jonathan 
JONATHAN DEMME (vlastním jménem Robert Jonathan Demme, nar. 22. 2. 1944, Baldwin, 
Long Island, New York – zem. 26. 4. 2017, New York, na rakovinu jícnu) byl synem herečky a 
od patnácti let vyrůstal v Miami. Chtěl se stát veterinářem, ale nedokončil studia na Floridské 
univerzitě v Gainesville. Začal psát filmové kritiky a po vojenské službě u letectva se v roce 
1966 přestěhoval do New Yorku. Seznámil se s producentem Josephem E. Levinem a dva 
roky pracoval v jeho společnosti Avco-Embassy jako tiskový tajemník. Psal kritiky do Film 
Daily a také rockové recenze do časopisu Fusion. Konec 60. let strávil v Londýně, kde se 
dostal k produkci televizních reklam. Po návratu do Spojených států nastoupil v tiskovém 
oddělení nezávislého producenta a režiséra Rogera Cormana, který mu umožnil rovněž práci 
scenáristy, producenta a nakonec i režiséra. Demme na sebe poprvé výrazněji upozornil 
filmem podle skutečného příběhu Melvin a Howard (Cena NYFCC za režii). Jeho nejlepším 
dílem se stala brilantní adaptace románu Thomase Harrise Mlčení jehňátek, která byla 
vyznamenána pěti hlavními Oscary a jemu samotnému vedle ocenění Americké akademie 
přinesla mimo jiné Ceny NYFCC, NBR a Cenu za režii ex aequo na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Berlíně. Vysoce ceněna je i jeho dokumentární tvorba, například Přestaň dávat 
smysl (Velká cena na Vlámském mezinárodním filmovém festivalu v Gentu) a Plavba do 
Kambodže (nominace na Cenu ISA za režii). Demme byl nadšeným hudebním fanouškem a 
kromě dokumentů režíroval také řadu videoklipů (mimo jiné UB40, Chrissie Hynde, Suzanne 
Vega, Fine Young Cannibals, Bruce Springsteen, New Order, The Pretenders). Podílel se na 
známém televizním seriálu Columbo (uveden v televizi) a režíroval pilotní část ze seriálové 
antologie Trying Times (Perné časy). Od 90. let se v rámci své společnosti Clinica Estetico více 
věnoval produkci děl jiných režisérů a realizaci dokumentů. Z jeho pozdějších hraných 
snímků nejvíc zaujalo drama podle scénáře dcery známého režiséra Jenny Lumetové Rachel 
se vdává (nominace na Cenu ISA za nejlepší film a režii). V poslední době se také podílel na 
seriálové tvorbě: režíroval pilotní díly lékařské show A Gifted Man (Muž s posláním; + spol. 
prod. – TV), dokumentární antologii The New Yorker Presents a epizody seriálů Enlightened 
(Mé nové Já – TV), The Killing (Zločin) a Shots Fired (Výstřely). Za vynikající režijní výsledky 
obdržel Cenu Billyho Wildera (2006), udílenou Národní filmovou radou. Měl za manželku 
producentku a režisérku Evelyn Purcellovou (1970–1984) a jeho druhou ženou se v roce 
1987 stala malířka Joanne Howardová, s níž měl tři děti. Synovec Ted Demme (1964–2002) 
byl úspěšným filmovým a televizním režisérem. – Filmografie: (režie, není-li uvedeno jinak) 
režijní prvotina, odehrávající se v ženské věznici, Caged Heat (1974, Zamřížované vedro; + 
sc.), gangsterská parodie Crazy Mama (1975, Bláznivá máma), kriminální drama Fighting Mad 
(1976, Slepý hněv; + sc. – TV), epizodová komedie o lidech, jež spojuje vášeň pro krátkovlnné 
vysílačky, Citizens Band (1977, Veřejná frekvence – TV), pozoruhodný hitchcockovský thriller 
Last Embrace (1979, Poslední objetí; + herec – TV) s Royem Scheiderem, komedie o setkání 
prostého dělníka s podivínským milionářem Howardem Hughesem, nazvaná Melvin a 
Howard (1980, Melvin and Howard) s Paulem Le Matem a Jasonem Robardsem, romantická 
komedie podle Vonnegutovy povídky Who Am I This Time? (TV–1981, Kdo jsem tentokrát?) 
se Susan Sarandonovou a Christopherem Walkenem, komedie o ženách, které za války 
musely v továrnách nahradit muže, Swing Shift (1984, Odpolední směna – V) s Goldií 
Hawnovou, koncertní dok. se skupinou Talking Heads, nazvaný Stop Making Sense (1984, 
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Přestaň dávat smysl), nekonvenční komedie o spořádaném úředníkovi, který podlehne 
svodům neznámé dívky, Něco divokého (1986, Something Wild; + spol. prod.) s Jeffem 
Danielsem a Melanií Griffithovou, dok. záznam one-man show herce Spaldinga Graye o 
natáčení Vražedných polí, nazvaný Swimming to Cambodia (1987, Plavba do Kambodže – 
TV), střm. dok. Haiti: Dreams of Democracy (TV–1987, Haiti: Sny o demokracii; + sc., spol. 
prod.), gangsterská komedie Married to the Mob (1988, Manželství s mafií – V) s Michelle 
Pfeifferovou, mistrovský thriller o aspirantce FBI, pátrající po sériovém vrahovi, Mlčení 
jehňátek (1990, The Silence of the Lambs) s Jodií Fosterovou a Anthonym Hopkinsem v úloze 
Hannibala Lectera, dok. o harlemském reverendovi Robertu Castleovi pod titulem Cousin 
Bobby (1991, Bratranec Bobby), drama úspěšného právníka, který umírá na AIDS, ale do 
poslední chvíle hájí lidskou důstojnost, Philadelphia (1993, Philadelphia; + spol. prod.) s 
oscarovým výkonem Toma Hankse, kr. dok. The Complex Sessions (1994) s písněmi Neila 
Younga a jeho skupiny Crazy Horse, epizoda Subway Car from Hell (Vagon z pekla) z filmu 
Subway Stories: Tales from the Underground (TV–1997, Příběhy z metra; spol. prod.), 
hudební dok. Storefront Hitchcock (1998, Hitchcock ve výkladní skříni) s písněmi Robyna 
Hitchcocka, drama otrokyně podle románu Toni Morrisonové Milovaná (1998, Beloved; + 
spol. prod.) s Oprah Winfreyovou, remake klasické kriminální komedie Šaráda pod titulem 
The Truth About Charlie (2002, Pravda o Charliem; + spol. sc., spol. prod. – V) s Markem 
Wahlbergem a Thandií Newtonovou, dok. o haitském bojovníku za lidská práva Jeanu 
Dominiqueovi The Agronomist (2003, Agronom; + spol. kam., spol. prod.), remake klasického 
politického thrilleru The Manchurian Candidate (2004, Manchurianský kandidát; + spol. prod 
– V) s Denzelem Washingtonem, Meryl Streepovou a Lievem Schreiberem, koncertní dok. 
Neil Young: Heart of Gold (2006; + spol. prod.), kr. dok. o lidech, vracejících se do hurikánem 
zničeného New Orleansu, Right to Return (TV–2007, Právo na návrat; + spol. prod.), dok. o 
bývalém americkém prezidentovi Jimmym Carterovi Man from Plains (2007, Muž z plání; + 
sc., spol. prod.), příběh odcizené dcery, která se o sestřině svatbě vrací do lůna rodiny, 
Rachel Getting Married (2008, Rachel se vdává; + spol. prod. – V) s Anne Hathawayovou, 
hud. dokumenty Neil Young Trunk Show (2009; + hudba, spol. prod.) a Marley (2010), dok. o 
ženě, postižené hurikánem Katrina, I’m Carolyn Parker (2011, Jmenuji se Carolyn Parkerová; 
+ kam., spol. prod.), další hud. dokumenty Neil Young Journeys (2011, Cesty Neila Younga; + 
spol. prod.), Kenny Chesney: Unstaged (2012) a Enzo Avitabile Music Life (2012, Enzo 
Avitabile: Hudební život; + spol. prod.), adaptace Ibsenova dramatu A Master Builder (2013, 
Stavitel Solness) v úpravě titulního představitele Wallace Shawna, neprodaný pilot Line of 
Sight (TV–2014, Zorný paprsek; + spol. prod.), kr. dok. o známém biologovi What’s 
Motivating Hayes (TV–2014, Co motivuje Hayese?), dok. záznam tanečního představení z 
roku 2000 Another Telepathic Thing (2015, Jiná telepatická věc), příběh stárnoucí rockerky, 
vracející se k rodině, podle scénáře Diablo Codyové Nikdy není pozdě (2015, Ricki and the 
Flash) s Meryl Streepovou, koncertní dok. Justin Timberlake & the Tennessee Kids; (podíl na 
produkci či výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) britský thriller Eyewitness (1970, Očité 
svědectví; r. John Hough; hud. koordinátor – V), motocyklový film Angels Hard as They Come 
(1971, Drsní andělé; r. Joe Viola; spol. sc., prod.), dobrodružný snímek z Filipín The Hot Box 
(1972, Horká klec; r. Joe Viola; + druhá režie, spol. sc.), drsné drama uprchlých trestankyň, 
inspirované slavným Útěkem v řetězech, Black Mama, White Mama (1972, Černá a bílá; r. 
Eddie Romero; spol. nám. – V), akční snímek Fly Me (1972, Olítej mě; r. Cirio H. Santiago; 
druhá režie), horor The Incredible Melting Man (1977, Neuvěřitelný tající muž; r. William 
Sachs; herec), parodie na thrillery Into the Night (1985, Do noci; r. John Landis; herec – TV), 
příběh psychopatického vraha Miami Blues (1989; r. George Armitage – TV), epizoda A 
Domestic Dilemma (Domácí dilema; r. Kristi Zeaová; prod.) z filmu Women & Men 2: In Love 
There Are No Rules (TV–1991, Ženy a muži 2: V lásce neexistují žádná pravidla), portrét tří 
generací Italoameričanů Household Saints (1993, Svaté hospodyňky; r. Nancy Savocaová), 
hraný dok. o dvou obětech AIDS, pravicovém právníkovi a undergroundovém filmaři, Roy 
Cohn/Jack Smith (1994; r. Jill Godmilowová), adaptace kriminálního románu Waltera 
Mosleyho Devil in a Blue Dress (1995, Ďábel v modrém; r. Carl Franklin – V), hudební 
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komedie o osudech jedné bigbeatové kapely To je náš hit! (1996, That Thing You Do!; r. Tom 
Hanks; + herec), dok. o známém černošském politikovi Mandela (1996; r. Angus Gibson, Jo 
Menell), nominovaný na Oscara, adaptace povídky Williama Styrona Shadrach (1998, Otrok; 
r. Susanna Styronová – V), příběh napraveného kasaře The Opportunists (1999, Oportunisté; 
r. Myles Connell), hraný dok. z psychiatrické léčebny ve Střední Africe Maangamizi: The 
Ancient One (2000, Maangamizi: Pradávný duch; r. Martin Mhando, Ron Mulvihill), 
tragikomedie Adaptace (2002, Adaptation; r. Spike Jonze), dok. portrét herečky Beah 
Richardsové, nazvaný Beah: A Black Woman Speaks (2003, Beah: Černá žena promlouvá; r. 
Lisa Gay Hamiltonová), dok. Crude Independence (2009, Ropná nezávislost; r. Noah Hutton), 
dok. o mladém umělci a básníkovi, který v době hospodářské krize zmizel v utažské poušti, 
Everett Ruess Wilderness Song (2013, Everett Ruess: Píseň divočiny; r. Lindsay Jaegerová), 
příběh o přátelství dívky s oblíbeným muzikantem jejího nemocného bratra Song One (2014; 
r. Kate Barker-Froylandová), drama mladíka, podléhajícího vlivu sekty, The Center (2015, 
Střed; r. Charlie Griak), dok. Deep Time (2015, Hlubiny času; r. Noah Hutton). -mim- 
 
Gaspard-Huit, Pierre 
PIERRE GASPARD-HUIT (nar. 29. 11. 1917, Libourne, Gironde), francouzský režisér divácky 
úspěšných žánrových filmů, zemřel 1. května 2017 v Paříži. Začínal koncem třicátých let jako 
asistent režie a po válečné přestávce nadále pokračoval v této profesi. Natočil několik 
krátkých filmů a v celovečerní tvorbě zdařile debutoval snímkem Sophie et le crime (1955, 
Sophie a zločin; + spol. sc.) s Marinou Vladyovou v titulní roli. Do romantického snímku La 
mariée est trop belle (1956, Nevěsta je příliš krásná) obsadil Brigitte Bardotovou. Jeho 
kariéra vrcholila komerčně úspěšnými tituly na přelomu 50. a 60. let. V české distribuci se z 
jeho tvorby objevil pouze dobrodružný snímek Kapitán Fracasse (1961, Le capitaine Fracasse; 
+ spol. sc.) s Jeanem Maraisem a rumunsko-francouzské koprodukce dobrodružných filmů 
podle předloh J. F. Coopera Statečný mohykán (1968, Ultimul Mohican; spol. r. Sergiu 
Nicolaescu, Jean Dréville), Lovec jelenů (1969, Vinatorul de cerbi) nebo Preria (TV–1968, 
Prérie; spol. r. Sergiu Nicolaescu). V 70. letech pracoval již jen v televizi a na počátku 80. let 
filmovou kariéru ukončil. Podílel se rovněž na scénářích filmů jiných režisérů. Jeho 
manželkami byly herečky Claudine Augerová (1959–1969) a Marie-Christine Desmaretsová. 
Pracoval i pod pseudonymem Michel Clermontet. Z jeho díla dále připomínáme tituly Paris 
canaille (1956, Pařížská chátra), Les lavandières de Portugal (1957, Portugalské pradleny; 
spol. r. Ramón Torrado; + spol. sc.), romantické drama Christine (1958, Kristýna; + spol. sc. – 
V) s osudovým setkáním Alaina Delona a Romy Schneiderové, výpravný koprodukční film 
Shéhérazade (1962, Šeherezáda; + nám., spol. sc.) s Annou Karinaovou, drama Alerte à 
Gibraltar (1964, Gibraltar; + spol. sc.), À belles dents (1966, Na cucky; + nám., spol. sc.) s 
Mireille Darcovou, a Il tesoro del castello senza nome (TV–1972, Poklad bezejmenného 
zámku). -tbk- 
 
Laviová, Daliah 
DALIAH LAVIOVÁ (vlastním jménem Daliah Levenbuch, nar. 12. 10. 1942, Haifa, Palestina, 
dnes Izrael – zem. 3. 5. 2017, Asheville, Severní Karolína) měla německou matku a ruského 
otce. Vyrůstala v zemědělské osadě Šavej Cijon nedaleko Haify a v deseti letech mělo na její 
budoucí život velký vliv setkání s Kirkem Douglasem, který jí opatřil stipendium ke studiu 
baletu v Královské opeře ve Stockholmu. Dostala malou roli profesorovy dcerky ve švédském 
dramatu podle románu Augusta Strindberga Lidé z Hemsö, a když musela kvůli zdravotním 
problémům tance zanechat, rozhodla se po krátké dráze modelky věnovat herecké kariéře. 
Díky přitažlivému exotickému zjevu a jazykovým schopnostem (mimo jiné němčina, 
angličtina, francouzština, italština, španělština) se uplatnila v mezinárodních koprodukcích, 
většinou v dekorativních úlohách osudových žen. Za roli italské společnice vyhaslé filmové 
hvězdy Veronicy v adaptaci románu Irwina Shawa Dva týdny v jiném městě, v níž hrála po 
boku Kirka Douglase, byla nominovaná na Zlatý glóbus mezi nejslibnějšími novými 
herečkami. Jejími typickými postavami byly nešťastně zamilovaná venkovanka Purif v hororu 
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Démon, masochistická Nevenka týraná duchem bývalého milence v dalším hororu Tělo a bič, 
domorodá dívka, pomáhající titulnímu hrdinovi filmové verze Conradova románu Lord Jim, 
filmová herečka Ilona Bergenová v anglické detektivce podle předlohy Agathy Christie Deset 
malých černoušků nebo zajatá dívka v bondovské parodii Casino Royale. V České republice je 
nejznámější jako indiánská krasavice Paloma ve snímku z populární série zfilmovaných 
mayovek Old Shatterhand. Na počátku 70. let se přestala věnovat filmu a stala se velmi 
úspěšnou zpěvačkou, zejména v německy mluvících zemích, kde uzavřela smlouvu s firmou 
Polydor a nazpívala například jeden duet s Karlem Gottem. Vystupovala už pouze v různých 
televizních zábavných pořadech a v jedné epizodě seriálu Duell zu dritt (Souboj ve třech). Po 
třech rozvodech se v roce 1977 provdala za amerického obchodníka Charlese Ganse, s nímž 
měla čtyři děti. – Filmografie: (herečka) Lidé z Hemsö (1955, Hemsöborna; r. Arne Mattsson), 
Brennender Sand (1960, Žhavý písek; r. Raphael Nussbaum), Candide ou l’optimisme au XXe 
siècle (1960, Candide neboli Optimismus 20. století; r. Norbert Carbonnaux), Un soir sur la 
plage (1960, Večer na pláži; r. Michel Boisrond), La fête espagnole (1961, Španělský svátek; r. 
Jean-Jacques Vierne), Le puits aux trois vérités (1961, Tři tváře pravdy; r. François Villiers), Im 
Stahlnetz des Dr. Mabuse (1961, V ocelové síti dr. Mabuse; r. Harald Reinl), Le jeu de la 
vérité (1961, Hra na pravdu; r. Robert Hossein), Two Weeks in Another Town (1962, Dva 
týdny v jiném městě; r. Vincente Minnelli), Das schwarz-weiss-rote Himmelbett (1962, 
Černo-bílo-červená postel s nebesy; r. Rolf Thiele), Il demonio (1963, Démon; r. Brunello 
Rondi), La frusta e il corpo (1963, Bič a tělo; r. Mario Bava), Das grosse Liebesspiel (1963, 
Velká hra lásky; r. Alfred Weidenmann), Old Shatterhand (1964, Old Shatterhand; r. Hugo 
Fregonese), Cyrano et d’Artagnan (1964, Cyrano a d’Artagnan; r. Abel Gance – TV), Lord Jim 
(1964, Lord Jim; r. Richard Brooks), DM-Killer (1965, Podvodníci; r. Rolf Thiele), La Celestina 
P... R... (1965; r. Carlo Lizzani), Schüsse im ¾ Takt (1965, Výstřely v tříčtvrtečním taktu; r. 
Alfred Weidenmann – TV), Deset malých černoušků (1965, Ten Little Indians; r. George 
Pollock), The Silencers (1966, Umlčovatelé; r. Phil Karlson), The Spy with a Cold Nose (1966, 
Špion se studeným čumákem; r. Daniel Petrie), Casino Royale (1967; r. John Huston, Ken 
Hughes, Robert Parrish, Joe McGrath, Val Guest – V), Rocket to the Moon (1967, Raketa na 
Měsíc; r. Don Sharp), Nobody Runs Forever (1968, Nikdo věčně neutíká; r. Ralph Thomas – 
TV), Some Girls Do (1969, Některé dívky to dělají; r. Ralph Thomas), Catlow (1971; r. Sam 
Wanamaker – TV), Mrs. Harris und der Heiratsschwindler (TV–1991, Paní Harrisová a 
sňatkový podvodník; r. Franz Josef Gottlieb). -mim- 
 
Lanoux, Victor 
VICTOR LANOUX (vlastním jménem Victor Robert Nataf, nar. 18. 6. 1936, Paříž – zem. 4. 
května 2017, Royan, Charente-Maritime, na komplikace po mrtvici) byl synem 
profesionálního karetního hráče tunisko-židovského původu a normandské dělnice 
katolického vyznání. Za války ho rodiče poslali na venkov ve střední Francii, kde do svých 
dvanácti let žil pod falešným jménem Victor Lanoux. Vystřídal řadu zaměstnání, byl mimo 
jiné natěračem, montérem žaluzií nebo dělníkem v automobilce Simca. Po třech letech 
vojenské služby u paradesantní jednotky v Alžírsku pracoval jako kulisák ve filmových 
ateliérech Boulogne-Billancourt a rozhodl se stát hercem. Začal po večerech navštěvovat 
dramatické kurzy a počátkem 60. let se seznámil s Pierrem Richardem, s nímž psal a 
předváděl komické skeče na pódiích pařížských nočních klubů a kabaretů (například Bobino). 
Když se dvojice 1964 rozpadla, stal se členem Théâtre National Populaire, na jehož scéně se 
do roku 1969 představil mimo jiné v Shakespearově Hamletovi, Corneilleově Magické 
komedii Giraudouxově dramatu Bláznivá ze Chaillot a Brechtově Zadržitelném vzestupu 
Arthura Uie. První zkušenosti před kamerou sbíral v první polovině 60. let, prosadil se však 
díky vysoké robustní postavě až během 70. let jako představitel drsných mužů záporných 
charakterů, zejména cynických násilníků, vrahů, gangsterů a bezohledných sebevědomých 
podnikatelů v kriminálních dramatech (Případ Dominici, Nelítostný souboj, Takové krásné 
městečko, Dva muži ve městě, Pan Dupont, Špinavá záležitost). Stejně dobře ovšem 
ztělesňoval i příslušníky zákona a hrdiny jemnějších povah, kteří jsou schopni citových 
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vzplanutí: učitel tance Louis v komediálně laděném milostném příběhu Bratranec a 
sestřenice, lékař Henri Féret ve společenskokritickém dramatu Psi. V roce 1973 debutoval 
jako dramatik hrou Le tourniquet (Turniket) a o rok později uvedl opět pod svým režijním 
vedením další vlastní hru Le péril bleu ou Méfiez-vous des autobus (Modré nebezpečí aneb 
Dejte si pozor na autobusy). Hojně se uplatňoval také v televizi, kde vedle inscenací a filmů 
účinkoval v seriálech Bayard (1964), Les chevaliers du ciel (1968, Rytíři nebes), Affaire Vilain 
contre ministère public (1968, Případ Villain versus prokuratura), La ligne de démarcation 
(1973, Demarkační čára), Renseignements généraux (1993–1995, Policejní zpravodajská 
služba; + spol. sc. – TV), Le cascadeur (1994, 1998, Kaskadér – TV), Louis la brocante (2011–
2013, Louisovo vetešnictví; + spol. sc.) a Les enquêtes du commissaire Laviolette (2012–
2016, Vyšetřování komisaře Lavioletta). Je autorem ještě dalších dvou her La Ritournelle 
(1989, Ritornel) a Drame au concert (1994, Drama na koncertu) a vzpomínkových knih 
Laissez flotter les rubans (2009, Nechte stuhy vlát) a Deux heures à tuer au bord de la piscine 
(2014, Zabít dvě hodiny u bazénu). Kromě toho založil vlastní produkční společnosti Les Films 
de la Droutte a Régie Entreprise Video. Dvakrát byl nominován na Césara, jako hlavní herec v 
titulu Bratranec a sestřenice) a jako vedlejší herec v Nelítostném souboji. Z prvního 
manželství měl tři děti: syn Richard Nataf (nar. 1959) je scenárista a produkční, starší dcera 
Emmanuelle Natafová (nar. 1963) je kostýmní návrhářka a mladší dcera Stéphanie 
Lanouxová (nar. 1972) je herečka. Jeho dlouholetou životní partnerkou byla herečka Marie-
José Natová, s níž vytvořil ústřední manželskou dvojici v psychologickém thrilleru Vlastní 
minulost neznámá. Od roku 2008 byl ženatý s režisérkou Véronique Langloisovou. – 
Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Les mystères de Paris (TV–1961, Tajnosti Paříže; r. 
Marcel Cravenne), La chasse ou L’amour ravi (TV–1963, Lov aneb Nadšená láska; r. Alain 
Boudet), La vie normale (1964, Normální život; r. André Charpak), Stará dáma se baví (1965, 
La vieille dame indigne; r. René Allio), Tu seras terriblement gentille (1967, Budeš strašně 
laskavá; r. Dirk Sanders), Les chevaliers du ciel/Les aventures de Michel Tanguy (TV–1967, 
Rytíři nebes; r. François Villiers), Le crime de Lord Arthur Saville (TV–1968, Zločin lorda 
Arthura Savilla; r. André Michel), Le soleil des eaux (TV–1969, Vodní slunce; r. Jean-Paul 
Roux), A contre soleil (TV–1970, V protislunci; r. Dirk Sanders), À corps perdu (TV–1970, 
Střemhlav; r. Abder Isker), Mont-Cinère (TV–1970; r. Jean-Paul Roux), L’objet perdu (TV–
1971, Ztracená věc; r. André Michel), Tři miliardy bez výtahu (1972, Trois milliards sans 
ascenseur; r. Roger Pigaut), Portrait: Pouchkine (TV–1972, Portrét: Puškin; r. Jean-Paul 
Roux), Běží, běží po předměstí (1973, Elle court, elle court, la banlieue; r. Gérard Pirès), 
Případ Dominici (1973, L’affaire Dominici; r. Claude Bernard-Aubert), Je sais rien, mais je 
dirai tout (1973, Nic nevím, ale řeknu všechno; r. Pierre Richard – V), Dva muži ve městě 
(1973, Deux hommes dans la ville; r. José Giovanni), Histoire d’une fille de ferme (TV–1973, 
Příběh jedné děvečky; r. Claude Santelli), Vani la merveille (TV–1973, Úžasná Vani; r. Jean-
Pierre Marchand), Le saut de la morte (TV–1973, Kaskadér; r. Josée Dayanová – TV), Pan 
Dupont (1974, Dupont-Lajoie; r. Yves Boisset), De l’autre côté de la nuit (TV–1974, Z druhé 
strany noci; r. Dominique Sanders), Le bal indifférent (TV–1974, Bezvýznamný ples; r. 
Jacques Dunen), Folle à tuer (1975, Bláznivá na zabití; r. Yves Boisset – TV), Nelítostný souboj 
(1975, Adieu poulet; r. Pierre Granier-Deferre), Cousin cousine (1975, Bratranec a sestřenice; 
r. Jean-Charles Tacchella – V), Mort d’un guide (1975, Smrt horského vůdce; r. Jacques 
Ertaud – TV), Le péril bleu (TV–1975, Modré nebezpečí; r. Dominique Sanders), Le défi (TV–
1975, Výzva; r. Claude Deflandre), Záletník (1976, Un éléphant ça trompe énormément; r. 
Yves Robert), Servante et maîtresse (1976, Služka a milenka; r. Bruno Gantillon), Une femme 
à sa fenêtre (1976, Žena v okně; r. Pierre Granier-Deferre – TV), Vlastní minulost neznámá 
(1977, Le passé simple; r. Michel Drach), Nous irons tous au paradis (1977, Všichni přijdeme 
do ráje; r. Yves Robert), Un moment d’égarement (1977, Chvilkové poblouznění; r. Claude 
Berri), La carapate (1978, Útěk; r. Gérard Oury – V), Takové krásné městečko (1978, Un si joli 
village; r. Étienne Périer), Les chiens (1979, Psi; r. Alain Jessua – TV), Au bout du bout du 
banc (1979, Na kraji lavice; r. Peter Kassovitz; + spol. prod.), Retour en force (1979, 
Znovunabytí síly; r. Jean-Marie Poiré), Špinavá záležitost (1981, Une sale affaire; r. Alain 
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Bonnot), La revanche (1981, Odplata; r. Pierre Lary), Boulevard des assassins (1982, Bulvár 
vrahů; r. Boramy Tioulong – TV), Y a-t-il un Français dans la salle? (1982, Je v sále nějaký 
Francouz?; r. Jean-Pierre Mocky), Un dimanche de flic (1983, Neděle policajta; r. Michel 
Vianey), Stella (1983; r. Laurent Heynemann), Les voleurs de la nuit (1983, Zloději noci; r. 
Samuel Fuller), Louisiane (1983; r. Philippe de Broca), Canicule (1983, Horko; r. Yves Boisset 
– TV), Les fils des alligators (TV–1983, Synové aligátorů; r. André Farwagi), La triche (1984, 
Podfuk; r. Yannick Bellonová), La smala (1984, Početná rodina; r. Jean-Loup Hubert), National 
Lampoon’s European Vacation (1985, Bláznivá dovolená v Evropě; r. Amy Heckerlingová – V), 
Místo zločinu (1986, Le lieu du crime; r. André Téchiné), Sale destin! (1986, Mizerný osud!; r. 
Sylvain Madigan), Le clan (TV–1988, Klan; r. Claude Barma), L’invité surprise (1989, Nenadálý 
host; r. Georges Lautner), Rouge Venise (1989, Červené Benátky; r. Étienne Périer), Les jeux 
dangereux (TV–1989, Nebezpečné hry; r. Jean-Pierre Lefebvre – TV), Rej výtržníků (1992, Le 
bal des casse-pieds; r. Yves Robert), Maria des Eaux-Vives (TV–1993; r. Robert Mazoyer), Les 
démons de Jésus (1996, Jésusovi démoni; r. Bernie Bonvoisin), Je m’appele Régine (TV–1996, 
Jmenuji se Régine; r. Pierre Aknine), Lifeline (TV–1996, Záchranné lano; r. Fred Gerber), Les 
grandes bouches (1999, Chvastouni; r. Bernie Bonvoison), Le frère Irlandais (TV–1999, Irský 
bratr; r. Robin Davis), La position de l’escargot (1999, Poloha hlemýždě; r. Mishka Saalová), 
Reines d’un jour (2001, Královny dne; r. Marion Vernouxová), Belle Grand Mère – „La 
Trattoria“ (TV–2003, Kouzelná babička – La Trattoria; r. Marion Sarrautová), Pierre et Farid 
(TV–2003, Pierre a Farid; r. Michel Favart), La femme cachée (TV–2012, Skrytá žena; r. 
Michel Favart), Dommages collatéraux (TV–2014, Vedlejší ztráty; r. Michel Favart), Le port de 
l’oubli (TV–2015, Přístav zapomnění; r. Bruno Gantillon); (scénář, není-li uvedeno jinak) 
Ingeblikt (TV–1976, Turniket; r. Anton Stevens), Moitié-moitié (1988, Půl na půl; r. Paul 
Boujenah; spol. sc.).  -fik- 
 
Bernheimová, Emmanuèle 
EMMANUÈLE BERNHEIMOVÁ (nar. 13. 12. 1955, Boulogne-Billancourt, Paříž), francouzská 
spisovatelka spolupracující zejména s Françoisem Ozonem na titulech Pod pískem (2000, 
Sous le sable; spol. sc.), Bazén (2003, Swimming Pool; nám.) a 5x2 (2004, 5x2; spol. sc.) nebo 
s Claire Denisovou na snímku Vendredi soir (2002, V pátek večer; nám., spol. sc.), zemřela 
10. května 2017 v Paříži na rakovinu plic. Jejím přítelem byl filmový kritik Serge Toubiana 
(nar. 1949). -tbk- 
 
Gräf, Roland 
ROLAND GRÄF (nar. 13. 10. 1934, Meuselbach, Durynsko), německý kameraman, uznávaný 
režisér a scénárista společensky závažných filmů, natáčených ve východoněmeckém studiu 
DEFA, zemřel 11. května 2017 v braniborské Postupimi. Vystudoval kameru a začínal jako 
kameraman mimo jiné na snímcích Život ve dvou (1968, Das Leben zu zwei; r. Herrmann 
Zschoche) nebo Doktor Sommer (1969, Dr. med. Sommer II; r. Lothar Warneke). Jako režisér 
debutoval společenskou komedií Dědečkovi navzdory (1971, Mein lieber Robinson; + spol. 
sc., kam.), po níž následoval oceňovaný příběh dělníka, odcházejícího na penzi, Bankett für 
Achilles (1975, Banket pro Achilla). Za drama lékaře, rozhodujícího se, zda zůstat v Západním 
Německu, Útěk (1977, Die Flucht; + sc.) získal Hlavní cenu na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Karlových Varech 1978. Následovaly příběh mladíka, vychovaného v dětském 
domově, P. S. (1978, P. S.; + spol. sc.), tragikomedie podle romnu Güntera de Bruyna 
Märkische Förschungen (1982, Braniborská bádání; + spol. sc. – TV), příběh putování 
loutkáře, traumatizovaného zážitky z koncentráku, Fariaho (1983; + spol. sc.), adaptace 
románu Friedricha Wolfa Dům u řeky (1985, Das Haus am Fluss; + sc.), biografický snímek o 
závěru života spisovatele Hanse Fallady Poslední kapitola (1987, Fallada – letztes Kapitel; + 
spol. sc.), psychologické drama Der Tangospieler (1991, Hráč tanga; + sc.), dobrodružné 
drama Die Spur des Bernsteinzimmers (1992, Stopa Jantarové komnaty; + spol. sc.), Der Club 
des Drachen (TV–1994, Dračí klub), Mordpoker (TV–1994, Vražedný poker), Quartett zu fünft 
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(1995, Kvartet v pěti). Působil též jako filmový pedagog. Jeho častou spolupracovnicí byla 
jeho manželka, dramaturgyně a scenáristka Christel Gräfová (1935–2011). -tbk- 
 
Blasiová, Silvana 
SILVANA BLASIOVÁ (nar. 29. 9. 1931, Ancona, Marche, Itálie), italská divadelní a filmová 
herečka a šansoniérka, zemřela 13. května 2017 v Anconě. Byla často obsazována do komedií 
a vystupovala také ve francouzských filmech. Hrála například ve snímcích Totò a colori (1952, 
Totò v barvách; r. Stefano Vanzina), Domicile conjugal (1970, Rodinný krb; r. François 
Truffaut – V), Quelqu’un derriére la porte (1971, Někdo je za dveřmi; r. Nicolas Gessner – V), 
La décade prodigieuse (1971, Deset strašných dní; r. Claude Chabrol – TV). -jš- 
 
Boothe, Powers 
POWERS BOOTHE (vlastním jménem Powers Allen Boothe, nar. 1. 6. 1948, Snyder, Texas – zem. 
14. 5. 2017, Los Angeles, na zástavu srdce způsobenou rakovinou slinivky) vyrůstal jako 
nejmladší ze tří synů na bavlníkové farmě. Vystudoval herectví na Jižní metodistické univerzitě v 
Dallasu (SMU; 1972) a účinkoval na regionálních jevištích (Oregonský shakespearovský festival, 
Filadelfie, New Haven). Odešel do New Yorku a po několika malých úlohách zaujal v roce 1979 
jednou z hlavních postav v broadwayské inscenaci jednoaktovky Jamese McLurea Osamělá 
hvězda. Vzápětí se prosadil i v televizi, kde ztělesnil fanatického reverenda v dramatu podle 
skutečné události Guyanská tragédie: Příběh Jima Jonese (Cena Emmy) a postavu proslulého 
Chandlerova soukromého detektiva v seriálu Philip Marlowe, Private Eye (1983, Philip Marlowe 
– TV). V té době už dostával hlavní úlohy i ve filmech: jeden z členů Národní gardy Hardin, 
snažící se přežít víkendové cvičení v bažinách, v alegorickém dramatu Operace „Southern 
Comfort“, stavební inženýr Bill Markham, hledající svého syna v amazonské divočině, v 
dobrodružném ekologickém dramatu Smaragdový les nebo drogový boss Cash Bailey v akčním 
snímku Extrémní předsudek, který předznamenal jeho postupný přechod k záporným rolím. 
Výrazné kreace zlosynů předvedl například ve snímcích Tombstone (desperát Curly Bill), Náhlá 
smrt (vůdce teroristů Joshua Foss), U-Turn (zkorumpovaný šerif Virgil Potter), Sin City – město 
hříchu a jeho pokračování (senátor Roark). Jednoho ze svých nejlepších padouchů, 
bezohledného podnikatele Cye Tollivera, ztělesnil v oceňovaném televizním seriálu 
Deadwood (2004–2006; uveden v televizi). Hrál ještě viceprezidenta Danielse v šesté sezoně 
úspěšného seriálu 24 (2007, 24 hodin – TV), soudce Walla Hatfielda ve westernové minisérii 
Hatfieldovi a McCoyovi, milionářského otce countryové zpěvačky Lamara Wyatta v seriálu 
Nashville (2012–2014) a tajemného průmyslníka Gideona Malicka v třetí řadě 
dobrodružného seriálu Agents of S.H.I.E.L.D. (2015–2016, Agenti S.H.I.E.L.D. – TV). Namluvil 
také řadu animovaných postaviček, mimo jiné zlou gorilu Grodda v seriálu Justice League 
(2002–2006, Liga spravedlivých – TV). Jeho manželkou byla od roku 1969 spolužačka z 
vysoké školy Pam Coleová, s níž vychoval dvě děti. – Filmografie: (herec) Butch Cassidy a 
Sundance Kid (1969, Butch Cassidy and the Sundance Kid; r. George Roy Hill), The Goodbye Girl 
(1977, Loučím se, děvče; r. Herbert Ross – TV), Skag (TV–1979; r. Frank Perry), Cruising (1980, 
Na lovu; r. William Friedkin – V), The Plutonium Incident (TV–1980, Incident s plutoniem; r. 
Richard Michaels), Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones (TV–1980, Guyanská tragédie: 
Příběh Jima Jonese; r. William A. Graham), A Cry for Love (TV–1980, Prosba o lásku; r. Paul 
Wendkos – V), Southern Comfort (1981, Operace „Southern Comfort“; r. Walter Hill – V), A 
Breed Apart (1984, Nebezpečné tajemství; r. Philippe Mora – V), Red Dawn (1984, Rudý úsvit; r. 
John Milius – V), The Emerald Forest (1985, Smaragdový les; r. John Boorman – V), Extrémní 
předsudek (1987, Extreme Prejudice; r. Walter Hill), Into the Homeland (TV–1987, Do vlasti; r. 
Lesli Linka Glatterová), Stalingrad (1989; r. Jurij Ozerov – V), Family of Spies (TV–1990, Rodina 
špiónů; r. Stephen Gyllenhaal – V), By Dawn’s Early Light (TV–1990, Za ranního rozbřesku; r. 
Jack Sholder – V), Blue Sky (1991, Operace „Blue Sky“; r. Tony Richardson – V), Rychlý jako 
blesk (1992, Rapid Fire; r. Dwight H. Little), Wild Card (TV–1992, Riskantní karta; r. Mel Damski – 
V), Marked for Murder (TV–1992, Označeni k zabití; r. Mimi Lederová – V), Tombstone (1993, 
Tombstone; r. George P. Cosmatos), Web of Deception (TV–1994, Pavučina klamu; r. Richard A. 



213 
 

Colla), Mutant Species (1994, Mutanti; r. David A. Prior), Náhlá smrt (1995, Sudden Death; r. 
Peter Hyams), Nixon (1995, Nixon; r. Oliver Stone), Dalva (TV–1995; r. Ken Cameron – TV), 
True Women (TV–1997, Pravé ženy; r. Karen Arthurová – TV), U-Turn (1997, U Turn; r. Oliver 
Stone), The Spree (TV–1998, Tah; r. Tommy Lee Wallace – V), Joan of Arc (TV–1999, Johanka 
z Arku; r. Christian Duguay – V), A Crime of Passion (TV–1999, Zločin z vášně; r. Bill L. Norton 
– TV), Men of Honor (2000, Ten nejlepší; r. George Tillman, Jr. – V), Attila (TV–2000; r. Dick 
Lowry – V), Lovec démonů (2001, Frailty; r. Bill Paxton), Second Nature (TV–2003, Druhá 
přirozenost; r. Ben Bolt – TV), Sin City – město hříchu (2005, Sin City; r. Frank Miller, Robert 
Rodriguez), anim. f. Superman: Brainiac Attacks (2006; r. Curt Geda; hlas), The Final Season 
(2007, Poslední sezona; r. David M. Evans), anim. f. Edison & Leo (2008; r. Neil Burns; hlas), 
24: Redemption (TV–2008, 24 hodin: Vykoupení; r. Jon Cassar – TV), MacGruber (2010, 
Super Mac; r. Jorma Taccone – V), Avengers (2012, The Avengers; r. Joss Whedon), Hatfields 
& McCoys (TV–2012, Hatfieldovi a McCoyovi; r. Kevin Reynolds – TV), Guns, Girls and 
Gambling (2011, Zbraně, holky a hazard; r. Michael Winnick), Straight A’s (2012, Samé 
jedničky; r. James Cox), Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil (2014, Sin City: A Dame to 
Kill For; r. Robert Rodriguez, Frank Miller), To Appomattox (TV–2015, Až k Appomattoxu; r. 
Mikael Salomon). -mim- 
 
Vidov, Oleg 
OLEG VIDOV (vlastním jménem Oleg Borisovič Vidov, 11. 6. 1943, Filimonki, Moskevská 
oblast), ve své době velmi populární sovětský herec (uznávaný jako idol a přezdívaný jako 
sovětský Redford), představitel hrdinů zejména pohádkových a dobrodružných příběhů, 
zemřel 15. května 2017 v kalifornském Westlake Village na rakovinu. Vystudoval herecké 
oddělení VGIK (1966), ale ještě před studii i během nich se objevoval ve filmu. Prosadil se v 
pohádkách Obyknovennoje čudo (1964, Obyčejný zázrak; r. Erast Garin) a v Pohádce o caru 
saltánovi (1969, Skazka o care Saltaně; r. Alexandr Ptuško). Později velmi často hrál v 
koprodukčních snímcích jak sovětských tak evropských; mimo jiné Rudá kápě (1967, Den 
røde kappe; r. Gabriel Axel), Příčinu smrti neuvádět (1968, Uzrok smrti ne pominjati; r. Jovan 
Živanović), Bitva na Neretvě (1969, Bitka na Neretvi; r. Veljko Bulajić), Waterloo (1970, 
Waterloo; r. Sergej Bondarčuk), Utrpení (1975, Jad; r. Kiril Cenevski). V roce 1985 uprchl přes 
Jugoslávii, Rakousko a Itálii do Spojených států, kde se po těžkých začátcích jako jeden z mála 
herců z Východu dokázal prosadit například ve snímcích Rudé horko (1988, Red Heat; r. 
Walter Hill), Smyslná orchidej (1989, Wild Orchid; r. Zalman King), Love Affair (1994, 
Milostná aféra; r. Glenn Gordon Caron – V), The Immortals (1995, Nesmrtelní; r. Brian Grant 
– V), Ging chaat goo si 4: Ji gaan daan yam mo (1996, První rána; r. Stanley Tong – V), 
Thirteen Days (2000, Třináct dní; r. Roger Donaldson – V) a jiných. Účinkoval zde také v 
televizních seriálech, mimo jiné Alias (uveden v televizi), Criminal Minds (Myšlenky zločince – 
TV), The West Wing (Západní křídlo – TV). Se čtvrtou manželkou, novinářkou a producentkou 
Joan Borstenovou, založil v USA firmu Films by Jove (FBJ), která získala licenci na kreslené 
filmy studia Sojuzmultfilm, jež potom s anglickým dabingem a s podporou Michaila 
Baryšnikova distribuovali v rámci četných pásem. V roce 2007 prodali tento zlatý fond 
sovětského animovaného filmu známému uzbecko-ruskému oligarchovi Ališeru Usmanovovi. 
Po změně režimu se občas vracel do Ruska. Kromě herectví vystudoval později na VGIK i režii 
(1978). Jedním z důvodů emigrace byly potíže, jež mu způsobil rozvod s druhou manželkou 
Nataljou Fedotovovou, která byla přítelkyní Brežněvovy dcery. V devadesátých letech 
prodělal několik složitých mozkových operací a byla mu diagnostikována rakovina. Z jeho 
bohaté filmografie dále připomínáme tituly: Můj přítel Kolka (1961, Drug moj, Kolka!; r. 
Alexej Saltykov, Alexandr Mitta), Chodím po Moskvě (1963, Ja šagaju po Moskve; r. Georgij 
Danělija), Metelice (1964, Metěl; r. Vladimir Basov), Je mi dvacet let (1964, Zastava Iljiča; r. 
Marlen Chucijev), Podařená kvítka (1972, Džentlmeny udači; r. Alexandr Seryj), Bezhlavý 
jezdec (1973, Vsadnik bez golovy; r. Vladimir Vajnštok), Má láska (1974, Moskva, ljubov 
moja; r. Alexandr Mitta), Transsibiřský expres (1977, Transsibirskij ekspress; r. Nikita 
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Michalkov), Krev a pot (1978, Krov i pot; r. Azerbajžan Mambetov, Jurij Masťugin), Zbraně 
pro Petra Velikého (1983, Děmidovy; r. Jaropolk Lapšin). -tbk- 
 
Möller, Gunnar 
GUNNAR MÖLLER (vlastním jménem Gunnar Thor Karl Möller, nar 1. 7. 1928, Berlín-
Neukölln), německý divadelní, filmový a televizní herec, který začínal za války v dětských 
postavách, mimo jiné v titulní roli pohádky Hänsel und Gretchen (1940, O Jeníčkovi a 
Mařence; r. Hubert Schonger) a ve vedlejších rolích ve filmech Naše slečna třídní (1940, 
Unser Fräulein Doktor; r. Erich Engel), Druhé já (1941, Das andere Ich; r. Wolfgang 
Liebeneiner), Rozvod s překážkami (1941, Immernur... Du!; r. Karl Anton), Mezi nebem a 
zemí (1942, Zwischen Himmel und Erde; r. Harald Braun), Vlastní silou (1942, Der Seniorchef; 
r. Peter Paul Brauer), Moje přítelkyně Josefína (1942, Meine Freundin Josefine; r. Hans H. 
Zerlett), Cirkus Renz (1943, Zirkus Renz; r. Arthur Maria Rabenalt), Mladí orlové (1944, Junge 
Adler; r. Alfred Weidenmann), Zelený salon (1944, Der grüne Salon; r. Boleslaw Barlog), 
Bratři Nolteniové (1945, Die Brüder Noltenius; r. Gerhard Lamprecht) a který v českém filmu 
ztělesnil Adolfa Hitlera ve Dnech zrady (1973; r. Otakar Vávra) a Osvobození Prahy (1975; r. 
Otakar Vávra), zemřel 16. května 2017 v Berlíně. Na počátku 50. let se objevil v několika 
filmech studia DEFA, mimo jiné ve snímku Hoši od Jestřábího jezera (1950, Die Jungen von 
Kranichsee; r. Artur Pohl). Největší popularitu mu přinesla hlavní mužská role v romantické 
komedii Ich denke oft an Piroschka (1955, Myslím často na Pirošku; r. Kurt Hoffmann). Od 
poloviny 60. let se věnoval více práci v televizi, kde hrál mimo jiné i v československém 
seriálu Největší z Pierotů 1990; r. Ivan Balaďa), v seriálu Jean-Christophe (1978, Jan Kryštof; 
r. François Villiers – TV) nebo v několika dílech série Tatort (Místo činu – TV). V polovině 70. 
let přesídlil do Londýna. V roce 1979 tam byl odsouzen na pět let za zabití manželky, herečky 
Brigitte Rauové (1954–1979) při hádce. Po dvou letech byl podmínečně propuštěn a vrátil se 
do Německa, kde se věnoval divadlu a televizi. V české distribuci se dále objevil mimo jiné ve 
snímcích Rozdělený byt (1950, Des Lebens Überfluss; r. Wolfgang Liebeneiner), Hunde, wollt 
ihr ewig leben (1959, Psi, chcete žít věčně? aneb Peklo u Stalingradu; r. Frank Wisbar – V) a 
The Odessa File (1974, Krycí název Odessa; r. Ronald Neame – TV). Jeho druhou manželkou 
byla herečka Christiane Hammacherová (2003–2017). -tbk- 
 
Lagoo, Reema 
REEMA LAGOO (vlastním jménem Nayan Bhadbhade, nar. 21. 6. 1958, Bombaj) populární 
indická filmová a divadelní herečka, která ve filmu ztělesnila téměř sto sedmdesát rolí a v 
bollywoodských filmech často hrála matky středního věku, zemřela 18. května 2017 v 
Bombaji na zástavu srdce. Její dcera z rozvedeného manželství s hercem Vivekem Lagooem, 
Mrunmayee Lagoo, je rovněž herečkou a divadelní režisérkou. -tbk- 
 
Stadtrucker, Ivan 
IVAN STADTRUCKER (nar. 22. 1. 1935, Krupina u Zvolena), slovenský filmový a televizní 
scenárista, dramaturg, spisovatel, teoretik, pedagog (prof. Ing, CSc.), mimo jiné režisér 
krátkého slovenského filmu Podoby času (TV–1976) a deset měsíců též ústřední ředitel 
Slovenské televize (1994), zemřel 26. května 2017 v Bratislavě. –jl– 
 
Degelin, Emile 
EMILE DEGELIN (nar. 16. 7. 1926, Diest, Vlámský Brabant), belgický režisér, scenárista, 
producent a spisovatel, který je považován za jednoho z průkopníků moderní belgické 
kinematografie, zemřel 20. května 2017 v Kessel-Lo u Lovaně. V rámci svého filmového 
vzdělání prodělal podle IMBd i stáž ve Filmovém studiu Barrandov. V roce 1962 založil 
filmové oddělení na Královském institutu divadla, filmu a zvuku (RITCS) v Bruselu. Věnoval se 
zejména dokumentární a televizní tvorbě. Získal zvláštní cenu Stříbrného medvěda za krátký 
film Sirènes (1961, Sirény; + sc.) a v soutěži Mezinárodního filmového festivalu v Cannes 
1960 se zúčastnil snímkem Si le vent te fait peur (1990, Pokud tě děsí vítr; + spol. sc.). -tbk- 
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Moore, Roger 
ROGER MOORE (vlastním jménem Roger George Moore, nar. 14. 10. 1927, Stockwell, Londýn 
– zem. 23. 5. 2017, Crans-Montana, Valais, Švýcarsko, na rakovinu) byl synem policisty a na 
sklonku války sloužil v armádě. Začínal jako statista, aby si přivydělal a mohl malovat. Pak 
vystudoval Královskou akademii dramatického umění (RADA) a v roce 1954 získal díky 
přitažlivému zjevu a fyzickým přednostem kontrakt u společnosti MGM. Přestože od 
poloviny 50. let vytvářel větší role v hollywoodských filmech, první úspěchy zaznamenal v 
televizi díky titulní postavě v historickém seriálu Ivanhoe (1958–1959) a hlavním úlohám v 
seriálech The Alaskans (1959–1960, Zlatokopové na Aljašce) a Maverick (1960–1961). Velkou 
popularitu mu přinesla titulní role v úspěšném dobrodružném seriálu The Saint (1962–1969, 
Svatý; + spol. režie); v dalších verzích (1997; 2016) už účinkoval jen symbolicky. S Tonym 
Curtisem byli protagonisty krimiseriálu The Persuaders (1971–1972, Přesvědčovatelé; + spol. 
režie), jehož jednu epizodu vysílala ČST pod názvem Londýnské spiknutí. V řadě seriálů 
vystoupil jako host, například The Third Man (Třetí muž), Alfred Hitchcock Presents (Alfred 
Hitchcock uvádí), 77 Sunset Strip, The Roaring 20s (Bouřlivá 20. léta), The Trials of O’Brien 
(O’Brienovy soudní případy). V 70. letech se stal po Seanu Connerym nejstarším a také 
nejdéle sloužícím představitelem britského agenta Jamese Bonda (Žít a nechat zemřít, Muž 
se zlatou zbraní, Agent, který mne miloval, Moonraker, Jen pro tvé oči, Chobotnička, 
Vyhlídka na vraždu). Jeho ostatní filmové postavy zůstaly v Bondově stínu. V roce 1991 začal 
pracovat jako velvyslanec dobré vůle pro UNICEF a herectví se věnoval už jen příležitostně; 
objevil se mimo jiné v televizních seriálech The Dream Team (Parta snů) a Alias (uveden v 
televizi). Mnohem častěji vystupoval jako průvodce nejrůznějších dokumentárních seriálů a 
host televizních pořadů. Za své dílo byl povýšen do šlechtického stavu (2003) a dostal 
francouzský Řád umění a literatury (2008). První dvě z jeho čtyř manželek byly herečky 
Doorn Van Steynová (1946–1953) a Dorothy Squiresová (1953–1968). – Filmografie: (herec, 
není-li uvedeno jinak) Perfect Strangers (1945, Naprostí cizinci; r. Alexander Korda), Caesar a 
Kleopatra (1945, Caesar and Cleopatra; r. Gabriel Pascal), Gaiety George (1946, Veselý 
George; r. George King), Piccadilly Incident (1946, Incident na Piccadilly; r. Herbert Wilcox), 
Trottie True (1948; r. Brian Desmond Hurst), The Governess (TV–1949, Guvernantka; r. 
Stephen Harrison), A House in the Square (TV–1949, Dům na náměstí; r. neuvedeno), Paper 
Orchid (1949, Papírová orchidea; r. Roy Baker), One Wild Oat (1951, Hřích z mládí; r. Charles 
Saunders), Due mogli sono troppe (1951, Dvě manželky jsou příliš; r. Mario Camerini), The 
Clay of Kings (TV–1953, Hlína králů; r. Albert McCleery), Julius Caesar (TV–1953; r. George 
Schaefer), The Last Time I Saw Paris (1954, Když jsem naposledy viděl Paříž; r. Richard Brooks 
– TV), Interrupted Melody (1955, Přerušená melodie; r. Curtis Bernhardt), The King’s Thief 
(1955, Králův zloděj; r. Robert Z. Leonard), Diane (1955; r. David Miller), This Happy Breed 
(TV–1956, Ten požehnaný rod; r. Noel Coward, Ralph Nelson), The Miracle (1959, Zázrak; r. 
Irving Rapper), The Sins of Rachel Cade (1960, Hříchy Rachel Cadeové; r. Gordon Douglas), 
Gold of the Seven Saints (1961, Zlato sedmi světců; r. Gordon Douglas), Il ratto delle Sabine 
(1961, Únos Sabinek; r. Richard Pottier), Un branco di vigliacchi (1961, Stádo zbabělců; r. 
Fabrizio Taglioni), Crossplot (1969, Křížovka; r. Alvin Rakoff – TV), The Man Who Haunted 
Himself (1970, Muž, který pronásledoval sám sebe; r. Basil Dearden – TV), Live and Let Die 
(1973, Žít a nechat zemřít; r. Guy Hamilton – V), Gold (1974, Zlato; r. Peter Hunt – TV), The 
Man with the Golden Gun (1974, Muž se zlatou zbraní; r. Guy Hamilton – V), That Lucky 
Touch (1975, Šťastná ruka; r. Christopher Miles – TV), Gli esecutori (1975, Vykonavatelé; r. 
Marizio Lucidi), Shout at the Devil (1976, Volání na ďábla; r. Peter Hunt – V), Sherlock 
Holmes in New York (TV–1976, Sherlock Holmes v New Yorku; r. Boris Sagal – TV), The Spy 
Who Loved Me (1977, Agent, který mne miloval; r. Lewis Gilbert – V), The Wild Geese (1978, 
Divoké husy; r. Andrew V. McLaglen – V), Escape to Athena (1979, Athénin poklad; r. George 
Pan Cosmatos – V), Moonraker (1979; r. Lewis Gilbert – V), North Sea Hijack/Ffolkes (1979, 
Ffolkes; r. Andrew V. McLaglen – TV), The Sea Wolves (1980, Mořští vlci; r. Andrew V. 
McLaglen – V), epizoda An Englishman’s Home (Angličanův domov; r. Bryan Forbes) z filmu 
Sunday Lovers (1980, Milenci na neděli – TV), The Cannonball Run (1980, Velký závod; r. Hal 
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Needham – V), For Your Eyes Only (1981, Jen pro tvé oči; r. John Glen – V), Octopussy (1983, 
Chobotnička; r. John Glen – V), Curse of the Pink Panther (1983, Kletba Růžového pantera; r. 
Blake Edwards – TV), The Naked Face (1984, Obnažená tvář; r. Bryan Forbes – TV), A View to 
a Kill (1985, Vyhlídka na vraždu; r. John Glen – V), The Magic Snowman (1987, Kouzelný 
sněhulák; r. C. Stanner; hlas), Bullseye! (1990, Býčí oko; r. Michael Winner – V), Bed & 
Breakfast (1990, Nocleh se snídaní; r. Robert Ellis Miller – V), Feuer, Eis & Dynamit (1990, 
Oheň, led a dynamit; r. Willy Bogner – V), The Man Who Wouldn’t Die (TV–1994, 
Nesmrtelný; r. Bill Condon; + spol. prod. – TV), The Quest – Souboj cti (1996, The Quest; r. 
Jean-Claude Van Damme), Svatý (1997, The Saint; r. Phillip Noyce; hlas), Spice World (1997, 
Spice World; r. Bob Spiers), The Enemy (2001, Nepřítel; r. Tom Kinninmont – TV), Na svoji 
Vesni (2002, Na rodné Vesně; r. Sašo Djukić), Plnou parou vzad! (2002, Boat Trip; r. Mort 
Nathan), anim. f. Peter Cottontail: The Movie (2005, Králíček Péťa; r. Mark Gravas; hlas – V), 
anim. f. Agent Crush (2008; r. Sean Robinson; hlas), Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty 
(2010, Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore; r. Brad Peyton; hlas), The Carer (2016, 
Pečovatelka; r. János Edelényi), The Saint (TV–2016, Svatý; r. Simon West). -mim- 
 
Portes, Gil 
GIL PORTES (nar. 13. 9. 1945, Manila), uznávaný filipínský režisér, scenárista a producent, 
jehož díla sbírala četná domácí ocenění a byla uváděna i na zahraničních festivalech a jenž je 
známý díky dramatům Saranggola (1999) a Mga munting tinit (2002, Slabé hlasy), zemřel 24. 
května 2017 v manilském Quezon City. -tbk- 
 
Stanojević, Dragomir 
DRAGOMIR STANOJEVIĆ (nar. 30. 7. 1941, Lozovik, Podunavlje, Srbsko) známý a oceňovaný 
jugoslávský a srbský kaskadér a herec epizodních rolí, který se objevil ve více než pěti stech 
filmech včetně zahraničních produkcí, zemřel 24. května 2017 v Bělehradu. Vystupoval pod 
jménem Bata Kameni. -tbk- 
 
Bertorelli, Toni 
TONI BERTORELLI (vlastním jménem Antonio Bertorelli, nar. 18. 3. 1948, Barge, Cuneo, 
Piemont), italský herec, divadelní režisér a spisovatel, zemřel 26. května 2017 v Římě. Působil 
často v televizi např v seriálu Il giovane papa (TV–2016, Mladý papež; r. Paolo Sorrentino – 
TV). V titulcích některých filmů bývá uváděn také jako Tonino Bertorelli nebo Tony Bertorelli. 
Je autorem románů L’effetto del jazz (Efekt jazzu, 2013) a Voglio vivere senza di te (Chci žít 
bez tebe, 2017). Z jeho filmografie upozorňujeme na tituly Il giovane Mussolini (TV–1993, 
Mladý Mussolini; r. Gianluigi Calderone – TV), Pasolini, un delitto italiano (1995, Pasolini, 
italský zločin; r. Marco Tullio Giordana), Il principe di Homburg (1997, Princ z Homburgu; r. 
Marco Bellocchio – TV), La strada segreta (1999, Tajemná stezka; r. Claudio Sestieri – TV), 
Synův pokoj (2001, La stanza del figlio; r. Nanni Moretti), Francesco (TV–2002; r. Michele 
Soavi – TV), Umučení Krista (2004, The Passion of the Christ; r. Mel Gibson), Romanzo 
criminale (2005, Kriminální román; r. Michele Placido – TV), Latin Lover (2015, Milovník po 
italsku; r. Cristina Comenciniová – TV) nebo Sangue del mio sangue (2015, Krev mé krve; r. 
Marco Bellocchio). -jš- 
 
Thibault, Jean-Marc 
JEAN-MARC THIBAULT (nar. 24. 8. 1923, Saint-Brise-le-Vineux, Yonne), francouzský herec, 
který začínal svou dráhu jako kabaretní umělec v komickém duu s Rogerem Pierrem (1923–
2010), s nímž později působil i v televizi, zemřel 28. května 2017 v Marseille. Sám natočil tři 
filmy a byl autorem několika scénářů. Vystupoval mimo jiné v seriálech Les cinq dernières 
minutes (1958, Posledních pět minut – TV), Arsène Lupin (1971, Dobrodružství Arséna Lupina 
– TV) nebo Le comte de Monte Cristo (1998, Hrabě Monte Christo; r. Josée Dayanová – TV). Z 
jeho početné filmografie, zaplněné především komediemi, připomínáme tituly Antoine a 
Antoinetta (1947, Antoine et Antoinette; r. Jacques Becker), Zastavte vůz č. H 43–2301 (Les 
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assassins du dimanche; r. Alex Joffé), Výhodná koupě (1961, La belle Américaine; r. Robert 
Dhéry), Soudce zvaný šerif (1977, Le juge Fayard di le shériff; r. Yves Boisset), Vzhůru do 
boje! (1981, Allons z’enfants; r. Yves Boisset), Fantom Paříže (2001, Vidocq; r. Pitof) nebo 
Muž a jeho pes (2008, Un homme et son chien; r. Francis Huster). Jeho druhou manželkou 
byla herečka Sophie Agacinská (1983–2017); synové z prvního manželství Xavier Thibault a 
Frédéric Thibault se věnují hudbě (Xavier působí též jako filmový zvukař), syn z druhého 
manželství Alexandre Thibault (nar. 1968) je hercem. -tbk- 
 
Koenekamp, Fred J. 
FRED J. KOENEKAMP (vlastním jménem Frederick James Koenekamp, nar. 11. 11. 1922, Los 
Angeles – zem. 31. 5. 2017, Bonita Springs, Florida, na následky mozkové mrtvice) byl synem 
kameramana a odborníka na zvláštní efekty německého původu Hanse F. Koenekampa 
(1891–1992), díky němuž poznal zázemí filmařské práce už v útlém věku. Od mládí se však 
chtěl stát pilotem a začal studovat obchodní leteckou dopravu na Jihokalifornské univerzitě 
(USC). Po přepadení Pearl Harboru ze školy odešel a tři a půl roku sloužil u námořnictva v 
Pacifiku. Pak chtěl dokončit vysokoškolská studia, ale dostal možnost pracovat v kamerovém 
oddělení studia RKO. Naučil se zacházet s kamerou a stal se specialistou na natáčení pod 
vodou. V polovině 50. let přešel do studia MGM, kde se podílel na sérii muzikálů s plavkyní 
Esther Williamsovou. Jako švenkr pracoval s řadou předních kameramanů (Robert Surtees, 
John Alton, Milton Krasner, Joseph Ruttenberg). K samostatné práci se dostal u televizního 
seriálu The Lieutenant (1963–1964, Poručík). Snímal většinu epizod populárního seriálu The 
Man from U.N.C.L.E. (1964–1967, Muž z U.N.C.L.E.), za nějž byl dvakrát nominován na Emmy 
a jehož některé části byly uvedeny i v kinech. Podílel se i na dalších seriálech, mimo jiné The 
Outer Limits (Krajní meze), Jericho, Mission: Impossible (Nulová šance), Kung Fu, Hawkins, 
Salvage 1 (Záchranáři), Tales of the Gold Monkey (Příběhy Zlaté opice), Whiz Kids (Zázračné 
děti) a Hard Time on Planet Earth (Těžké časy na planetě Zemi), a natáčel reklamní spoty s 
režisérem Stanem Frebergem. Ve filmu proslul zejména jako častý spolupracovník Franklina 
J. Schaffnera, za jehož snímky Generál Patton a Ostrovy uprostřed proudu byl nominován na 
Oscara. Společně s kameramanem akčních scén Josephem Birocem dostali Oscara za 
populární katastrofický film Skleněné peklo. Americká společnost kameramanů (ASC) ho 
vyznamenala Cenou za celoživotní dílo (2004). – Filmografie: (kamera, není-li uvedeno jinak) 
Doctor, You’ve Got to Be Kidding (1967, Doktore, vy asi žertujete; r. Peter Tewksbury), Sol 
Madrid (1967; r. Brian G. Hutton), Stay Away, Joe (1968, Nepleť se do toho, Joe; r. Peter 
Tewksbury), Live a Little, Love a Little (1968, Trochu žít a trochu milovat; r. Norman Taurog), 
Shadow on the Land (TV–1968, Stín na zemi; r. Richard C. Sarafian – TV), Heaven with a Gun 
(1969, Nebe s puškou; r. Lee H. Katzin), Ostře sledovaná banka (1969, The Great Bank 
Robbery; r. Hy Averback), Patton (1969, Generál Patton; r. Franklin Schaffner – TV), Beyond 
the Valley of the Dolls (1970, Za údolím panenek; r. Russ Meyer), Poslední bojovník (1970, 
Flap; r. Carol Reed), Night Chase (TV–1970, Noční pronásledování; r. Jack Starrett), In Search 
of America (TV–1971, Hledání Ameriky; r. Paul Bogart), Billy Jack (1971; r. T. C. Frank; spol. 
kam.), Skin Game (1971, Švindl; r. Paul Bogart – TV), The Deadly Hunt (TV–1971, Smrtící lov; 
r. John Newland), The Cable Car Murder (TV–1971, Vražda v lanovce; r. Jerry Thorpe), Happy 
Birthday, Wanda June (1971, Všechno nejlepší k narozeninám, Wando June; r. Mark Robson), 
Stand Up and Be Counted (1972, Vstaň a nech se odpočítat; r. Jackie Cooper), The 
Magnificent Seven Ride! (1972, Jízda sedmi statečných; r. George McCowan – TV), Kansas 
City Bomber (1972; r. Jerrold Freedman), Msta (1972, Rage; r. George C. Scott), Harry in Your 
Pocket (1973, Kapsáři; r. Bruce Geller – TV), Motýlek (1973, Papillon; r. Franklin J. Schaffner), 
Uptown Saturday Night (1974, Ve městě v sobotu večer; r. Sidney Poitier – TV), The Towering 
Inferno (1974, Skleněné peklo; r. John Guillermin – TV), The Runaway Barge (TV–1975, 
Splašená loď; r. Boris Sagal), The Wild McCullochs (1975, Divocí McCullochové; r. Max Baer), 
Doc Savage: The Man of Bronze (1975, Muž z bronzu; r. Michael Anderson – V), Posse (1975, 
Patrola; r. Kirk Douglas – TV), Muž v kamiónu (1975, White Line Fever; r. Jonathan Kaplan), 
Conspiracy of Terror (TV–1975, Spiknutí hrůzy; r. John Llewellyn Moxey), Embryo (1976; r. 
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Ralph Nelson – TV), Islands in the Stream (1976, Ostrovy uprostřed proudu; r. Franklin J. 
Schaffner – TV), Domino (1976, The Domino Principle; r. Stanley Kramer; spol. kam.), Fun 
with Dick and Jane (1977, Legrace s Dickem a Jane; r. Ted Kotcheff – TV), The Other Side of 
Midnight (1977, Druhá strana půlnoci; r. Charles Jarrott – V), The Bad News Bears in Breaking 
Training (1977, Medvědi v plném tréninku; r. Michael Pressman), The Swarm (1978, Roj; r. 
Irwin Allen – TV), Love and Bullets (1978, Výstřely pro lásku; r. Stuart Rosenberg – TV), The 
Champ (1979, Šampion; r. Franco Zeffirelli – TV), The Amityville Horror (1979, Horor v 
Amityville; r. Stuart Rosenberg – V), Disaster on the Coastliner (TV–1979, Expres v ohrožení; 
r. Richard C. Sarafian – TV), Když se čas naplnil... (1980, When Time Ran Out...; r. James 
Goldstone), The Hunter (1980, Lovec; r. Buzz Kulik – TV), First Family (1980, Prezident a jeho 
rodina; r. Buck Henry – TV), Carbon Copy (1981, Tmavohnědá kopie; r. Michael Schultz – TV), 
First Monday in October (1981, První říjnové pondělí; r. Ronald Neame – TV), Wrong Is Right 
(1982, Špatné je dobré; r. Richard Brooks – V), Yes, Giorgio (1982, Ano, Giorgio; r. Franklin J. 
Schaffner – TV), Money on the Side (TV–1982, Peníze bokem; r. Robert Collins), dok. It Came 
from Hollywood (1982, Přišlo to z Hollywoodu; r. Andrew Solt, Malcolm Leo), Return of the 
Man from U.N.C.L.E. (TV–1983, Návrat muže z U.N.C.L.E.; r. Ray Austin), Summer Girl (TV–1983, 
Dívka na léto; r. Robert Lewis), Two of a Kind (1983, Nebeský pár; r. John Herzfeld – TV), Flight 
90: Disaster on the Potomac (TV–1984, Let 90: Katastrofa na řece Potomac; r. Robert Lewis – 
TV), Summer Fantasy (TV–1984, Letní poblouznění; r. Noel Nosseck), The Adventures of 
Buckaroo Banzai Across the Eighth Dimension (1984, Dobrodružství Buckaroo Banzai napříč 
osmou dimenzí; r. W. D. Richter – V), Obsessive Love (TV–1984, Posedlá láska; r. Steven 
Hilliard Stern), City Killer (TV–1984, Zabiják ve městě; r. Robert Lewis), The Vegas Strip Wars 
(TV–1984, Válka v Las Vegas; r. George Englund – TV), A Touch of Scandal (TV–1984, Příchuť 
skandálu; r. Ivan Nagy), Not My Kid (TV–1985, Moje dítě ne; r. Michael Tuchner), Stick (1985, 
Zády ke zdi; r. Burt Reynolds; dod. záběry – TV), The Other Lover (TV–1985, Jiný milenec; r. 
Robert Ellis Miller), Amos (TV–1985; r. Michael Tuchner – TV), Alice in Wonderland (TV–
1985, Alenka v říši divů; r. Harry Harris – V), Pleasures (TV–1986, Radovánky; r. Sharron 
Millerová), News at Eleven (TV–1986, Zprávy v jedenáct; r. Mike Robe – TV), Stewardess 
School (1986, Škola letušek; r. Ken Blancato – V), The B.R.A.T. Patrol (TV–1986; r. Mollie 
Millerová), The Thanksgiving Promise (TV–1986, Slib na Den díkůvzdání; r. Beau Bridges), 
Double Switch (TV–1986, Záměna; r. David Greenwalt – TV), Double Agent (TV–1987, Dvojitý 
agent; r. Michael Vejar), The Return of the Shaggy Dog (TV–1987, Návrat chundelatého psa; 
r. Stuart Gillard – TV), Student Exchange (TV–1987, Bezva podraz; r. Mollie Millerová – TV), 
14 Going on 30 (TV–1988, Z puberťáka třicátníkem; r. Paul Schneider – TV), Splash, Too (TV–
1988, Žbluňk II; r. Greg Antonacci – TV), Listen to Me (1989, Velká výzva; r. Douglas Day 
Stewart – TV), Welcome Home (1989, Vítej domů; r. Franklin J. Schaffner – TV), Flight of the 
Intruder (1990, Let vetřelce; r. John Milius – V). -mim- 
 
Dorst, Tankred 
TANKRED DORST (nar. 19. 12. 1925, Oberlind, dnes Sonnenberg, Durynsko) významný 
německý spisovatel a dramatik, zemřel 1. června 2017 v Berlíně. Podle jeho předloh vznikla 
řada zejména televizních filmů, na nichž se občas podílel i jako scenárista. Sám režíroval 
snímky Mosch (1980; + spol. sc.) a Eisenhans (1983, Železný Hans; + spol. sc.) a hrál v 
několika titulech; za vedlejší mužskou roli ve snímku Ich bin ein Elefant, Madame (1969, Jsem 
slon, madam; r. Peter Zadek) byl nominován na Německou filmovou cenu. Jeho manželkou a 
spolupracovnicí byla scenáristka Ursula Ehlerová (nar. 1940). -tbk- 
 
Greciová, José 
JOSÉ GRECIOVÁ (vlastním jménem Giuseppina Greciová, nar. 10. 1. 1941, Ferrara, Emilia-
Romagna), italská herečka, která až do první poloviny 70. let vystupovala ve výpravných 
kostýmních filmech jako například Ben Hur (1959, Ben-Hur; r. William Wyler) a Romulus a 
Remus (1961, Romolo e Remo; r. Sergio Corbucci) nebo v epizodě Manželství (Il matrimonio 
assurdo; r. Carlo Musso) z povídkového filmu Italky a láska (1961, Le italiane e l'amore), 
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zemřela 1. června 2017 v Římě. V titulcích některých filmů je uvedena pod anglickými 
pseudonymy Liz Havillandová či Susan Pagetová. -jš- 
 
Sutterová, Sonja 
SONJA SUTTEROVÁ (vlastním jménem Sonja Ingrid Emilie Hanna Sutter, nar. 17. 1. 1931, 
Freiburg im Breisgau, Bádensko-Württembersko), německá filmová, televizní a divadelní 
herečka, kterou pro kinematografii objevili Slatan Dudow a Luis Trenker, zemřela 2. června 
2017 v dolnorakouském Badenu. Upozornila na sebe hned svou první rolí ve snímku Osudy 
žen (1952, Frauenschicksale; r. Slatan Dudow). Od té doby pracovala jak v Západním tak ve 
Východním Německu až do vybudování Berlínské zdi, kdy ukončila spolupráci s 
východoněmeckým studiem DEFA. Neuspokojena filmovými nabídkámi ve Spolkové 
republice Německo, rozhodla se věnovat pouze divadlu a hrála ve vídeňském Burgtheatru, 
kde patřila k největším hvězdám. Až od 70. let se začala objevovat v televizních filmech a 
seriálech, například Derrick (1974; uveden v televizi), Alte (1977, Starej – TV), Tatort (1981, 
Místo činu – TV) nebo Schlosshotel Orth (1996, Zámecký hotel Orth – TV). Z její filmografie 
dále připomínáme tituly Meines Vaters Pferde (1954, Koně mého otce; r. Rolf Thiele), Das 
Schweigen im Walde (1955, Mlčení v lese; r. Helmut Weiss), Star mit fremden Federn (1955, 
Špaček s cizím peřím; r. Harald Mannl), Lissy (1957, Lissy; r. Konrad Wolf), Všichni se znali 
(1957, Sie kannten sich alle; r. Heiner Carow), Místo činu – Berlín (1957, Tatort Berlin; r. 
Joachim Kunert), Chci žít (1976, Ich will leben; r. Jörg A. Eggers) nebo Divoká kachna (1976, 
Die Wildente; r. Hans W. Geissendörfer). -tbk- 
 
Butler, Bill 
BILL BUTLER (vlastním jménem William R. Butler, nar. 16. 10. 1933, Londýn – zem. 4. 6. 2017, 
Sherman Oaks, Kalifornie) získal po škole pomocnou práci ve filmovém studiu a po dvou 
letech vojenské služby u dělostřelců se k filmu vrátil. Začínal jako asistent zvukového střihače 
Lese Hodgsona a pak se učil u renomovaných střihačů Russella Lloyda a Ralpha Kemplena. K 
samostatné práci ho přivedl režisér Melvin Frank. Jeho nejvýznamnějším počinem se stal 
střih Kubrickova klasického díla Mechanický pomeranč, za něž byl nominován na Oscara a na 
Cenu BAFTA. Pracoval rovněž v televizi, mimo jiné na seriálech Man in a Suitcase (1967–
1968, Muž v kufru), St. Elsewhere (1982–1983) a Deadly Games (1995, Vražedné hry – TV), a 
stříhal řadu krátkých snímků, například Leonardo’s Dream (1989, Leonardův sen; r. Douglas 
Trumbull) a The Magic Balloon (1989, Kouzelný balónek; r. Ronald Neame), jež byly natočeny 
v 70mm systému Showscan. Oba jeho synové pracují ve filmovém průmyslu; Stephen Butler 
jako filmový střihač a Les Butler jako televizní střihač a režisér. Nesmíme jej zaměňovat se 
známým kameramanem Billem Butlerem (nar. 1921). – Filmografie: (střih či podíl na něm, 
není-li uvedeno jinak) dok. Góóól (1966, Goal! The World Cup; r. Abidin Dino, Ross 
Devenish), Dobrý den, paní Campbellová (1968, Buona Sera, Mrs. Campbell; r. Melvin Frank), 
One More Time (1969, Ještě jednou; r. Jerry Lewis – TV), Mechanický pomeranč (1971, A 
Clockwork Orange; r. Stanley Kubrick), Na úrovni (1973, A Touch of Class; r. Melvin Frank), 
Vampira (1974; r. Clive Donner), Fer-de-Lance (TV–1974, Jedovatí hadi; r. Russ Mayberry), 
Great Expectations (TV–1974, Nadějné vyhlídky; r. Joseph Hardy – TV), The Diamond 
Mercenaries (1975, Diamantoví žoldnéři; r. Val Guest), The Duchess and the Dirtwater Fox 
(1976, Hraběnka a lišák z Dirtwateru; r. Melvin Frank – TV), Bittersweet Love (1976, 
Sladkobolná láska; r. David Miller), Supervan (1977, Superdodávka; r. Lamar Card), Joyride 
(1977, Vyjížďka; r. Joseph Ruben), Our Winning Season (1978, Naše vítězná sezona; r. Joseph 
Ruben), Lost and Found (1979, Ztráty a nálezy; r. Melvin Frank), Gorp (1980; r. Joseph 
Ruben), How to Beat the High Cost of Living (1980, Jak vyzrát na vysoké životní náklady; r. 
Robert Scheerer – V), On the Right Track (1981, Správná trefa; r. Lee Philips – V), St. Helens 
(1981; r. Ernest Pintoff; dod. střih), A Little Sex (1982, Trochu sexu; r. Bruce Paltrow), Up the 
Creek (1984, Boj na řece; r. Robert Butler – V), Pray for Death (1985, Modlitba smrti; r. 
Gordon Hessler – TV), The Men’s Club (1986, Mužský klub; r. Peter Medak – TV), Walk Like a 
Man (1987, Choď jako člověk; r. Melvin Frank), Seven Hours to Judgment (1988, Sedm hodin 
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do rozsudku; r. Beau Bridges – V), Cutting Class (1989, Za školou; r. Rospo Pallenberg), Šógun 
Mayeda (1991, Kabuto/Shogun Mayeda; r. Gordon Hessler), A Far Off Place (1993, Sami v 
poušti; r. Mikael Salomon; dod. střih – TV), Secret Sins of the Father (TV–1993, Otcovy tajné 
hříchy; r. Beau Bridges), Of Love and Shadows (1994, O lásce a stínech; r. Betty Kaplanová), 
Gang in Blue (TV–1996, Gangsteři v uniformě; r. Mario a Melvin Van Peeblesovi – TV), Not in 
This Town (TV–1997, V tomhle městě ne; r. Donald Wrye), The Hunted (TV–1998, Štvanice; r. 
Stuart Cooper – TV), Chameleon (TV–1998; r. Stuart Cooper– V), What Matters Most (2001, 
Na čem nejvíc záleží; r. Jane Cusumanoová – TV), Shattered Lies (2002, Lež na lež; r. Gerry 
Lively), Diamond Zero (2005, Diamant nula; r. David Gaz, Annelie Wilderová), Thanks to 
Gravity (2005, Díky přitažlivosti; r. Jessica Kavana-Dornbuschová; dod. střih), Never Say 
Macbeth (2007, Nikdy neříkej Macbeth; r. Christopher J. Prouty), Magic Man (2010, Vládce 
kouzel; r. Stuart Cooper – V). -mim- 
 
Avildsen, John G. 
JOHN G. AVILDSEN (vlastním jménem John Guilbert Avildsen, nar. 21. 12. 1935, Oak Park, 
Illinois – zem. 16. 6. 2017, Los Angeles, na rakovinu slinivky) byl synem úspěšného 
podnikatele a od svých deseti let vyrůstal v New Yorku. Odmaturoval na internátní Hotchkiss 
School v Connecticutu a začal pracovat v reklamní agentuře jako textař. Navštěvoval večerní 
filmové kurzy Newyorské univerzity (NYU). Po absolvování vojenské služby natáčel krátké 
průmyslové snímky pro různé firmy (IBM, Shell a podobně) a pracoval jako asistent, mimo 
jiné u Jacka O’Connella, Arthura Penna a Otty Premingera. Působil jako kameraman a 
samostatnou režijní dráhu zahájil dvěma lacinými erotickými snímky, než zaujal 
pozoruhodným portrétem bigotního dělníka Joe, jejž natočil podle scénáře bývalého kolegy z 
reklamní agentury Normana Wexlera. Po neshodách s producenty odstoupil od realizace 
dalších Wexlerových scénářů Serpico a Horečka sobotní noci, jež nakonec natočili Sidney 
Lumet, respektive John Badham. Jeho schopnost natáčet rychle a levně, stejně jako 
promyšlená práce s herci mu přinášely jiné nabídky. Kladný kritický ohlas mělo Avildsenovo 
drama Zachraňte tygra, nominované na tři Oscary, ale prosadil se až mimořádně populárním 
boxerským příběhem outsidera Rocky (Oscar, Cena DGA, nominace na Zlatý glóbus a na Cenu 
BAFTA). Další velký divácký úspěch mu přinesl jiný film o podceňovaném hrdinovi Karate Kid, 
který stejně jako u Rockyho vedl k několika pokračováním. Za dokument Putovat s nadějí byl 
znovu nominován na Oscara. Jeho další tvorba však většinou znamenala zklamání a vynesla 
mu mimo jiné tři nominace na Zlatou malinu (Záhadný vzorec, Karate Kid III, Rocky V). Těsně 
před jeho smrtí o něm vznikl celovečerní dokument John G. Avildsen: King of the Underdogs 
(2017, John G. Avildsen: Král outsiderů; r. Derek Wayne Johnson). Jeho druhou ženou byla 
herečka Tracy Brooks Swopeová (1987–2003), s níž vychoval dceru, herečku Bridget 
Avildsenovou (nar. 1993). Z předchozích vztahů měl ještě tři syny. Dva z prvního manželství s 
tanečnicí a herečkou Marií Olgou Maturevichovou a třetího ze soužití s modelkou 
Miroslawou Prystayovou, s níž se rozešel ve zlém a jejichž potomka, který se stal šéfem 
nahrávací společnosti, nikdy neviděl. – Filmografie: (kamera, není-li uvedeno jinak) Stalo se v 
Greenwich Village (1963, Greenwich Village Story; r. Jack O’Connell; herec), Out of It (1969, 
Mimo mísu; r. Paul Williams; + spol. prod.); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. dok. Light Sound 
Diffused (1965, Rozptýlené světlo a zvuk; + kam., střih, prod.), příběh znuděné hospodyňky, 
která najde změnu mezi hippies a v náručí italského filmaře, Turn On to Love (1969, Nalaď se 
na lásku; + kam., střih), satira z předměstské střední školy, kde se přes protesty 
konzervativních rodičů zavádí sexuální výchova, Guess What We Learned in School Today? 
(1970, Hádej, co jsme se dnes učili ve škole?; + spol. sc., kam., střih), příběh usedlého 
newyorského makléře, který se díky někdejšímu kamarádovi odváže během víkendu, Okay 
Bill (1970; + sc., kam., střih), drama rasisty nenávidějícího hippies Joe (1970; + kam. – TV) s 
výrazným výkonem Petera Boylea v titulní roli, satirický příběh nemotorného soukromého 
detektiva Cry Uncle! (1971, Vzdej se!; + kam., střih) s Allenem Garfieldem, příběh policejního 
donašeče The Stoolie (1972, Špicl) s komikem Jackiem Masonem, psychologické drama 
podnikatele v soukromých i pracovních problémech Save the Tiger (1972, Zachraňte tygra – 
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V) s oscarovým výkonem Jacka Lemmona, povídka Inaugural Ball (Inaugurační ples; + střih) se 
Zerem Mostelem a Estelle Parsonsovou do sexuální komedie Foreplay (1975, Předehra), 
komedie z 50. let o podvodníkovi, který se snaží podporovat neúspěšnou countryovou 
kapelu, W. W. and the Dixie Dancekings (1975) s Burtem Reynoldsem, příběh šupáckého 
boxera, jenž využije nabízenou možnost stát se šampionem, Rocky (1976, Rocky), natočený 
podle scénáře hlavního představitele Sylvestera Stallonea, sentimentální drama milostného 
vztahu newyorského novináře a vážně nemocné baletky Slow Dancing in the Big City (1978, 
Pomalý tanec ve velkoměstě; + střih, spol. prod.) s Paulem Sorvinem a skutečnou balerínou 
Anne Ditchburnovou, kriminální thriller o losangeleském policistovi, který při vyšetřování 
vraždy přítele narazí na nacistický recept na výrobu syntetické ropy, The Formula (1980, 
Záhadný vzorec; + spol. střih – TV) s Georgem C. Scottem a Marlonem Brandem, černá 
komedie podle románu Thomase Bergera Neighbors (1981, Sousedé; + spol. střih – TV) s 
Johnem Belushim a Danem Aykroydem, kr. dok. o zakladateli Amerického svazu pro 
občanské svobody (ACLU) Rogeru Baldwinovi, nazvaný Traveling Hopefully (1981, Putovat s 
nadějí), neprodaný pilot Murder, Ink (TV–1983), romantické drama učitelky a jejího žáka A 
Night in Heaven (1983, Noc v ráji; + střih – V) s Lesley Ann Warrenovou a Christopherem 
Atkinsem, příběh teenagera, jemuž japonský mentor dodá sebedůvěru a naučí ho ubránit se 
násilníkům, Karate Kid (1984, The Karate Kid; + spol. střih) a jeho pokračování Karate Kid II 
(1986, The Karate Kid Part II; + spol. střih), oba s Ralphem Macchiem a Patem Moritou, 
remake Lelouchovy kriminální komedie o dvojici vynalézavých lupičů Happy New Year (1987, 
Šťastný Nový rok – TV) s Peterem Falkem a Charlesem Durningem, příběh těhotné školačky 
střední For Keeps? (1988, Navždy svoji?; + střih – TV) s Molly Ringwaldovou, skutečný příběh 
tyranského ředitele městské školy Lean on Me (1989, Opři se o mě; + spol. střih, spol. prod. – 
TV) s Morganem Freemanem, nepříliš zdařilá pokračování The Karate Kid III (1989, Karate Kid 
III; + spol. střih – V), opět s dvojicí Ralph Macchio a Pat Morita, a Rocky V (1990; + spol. střih 
– V), znovu se Sylvesterem Stallonem, drama bílého jihoafrického boxera, bojujícího proti 
apartheidu, The Power of One (1992, Síla muže; + spol. střih – V) se Stephenem Dorffem, 
životní příběh rodeové legendy Lanea Frosta pod titulem 8 Seconds (1994, 8 sekund – V) s 
Lukem Perrym, akční snímek o veteránovi, který se chce pomstít za své přepadení, Inferno 
(1999 – V) s Jean-Claudem Van Dammem, kr. f. Let Love Last (2014, Ať láska přetrvá). -mim- 
 
Headlyová, Glenne 
GLENNE HEADLYOVÁ (vlastním jménem Glenne Aimee Headly, nar. 13. 3. 1955, New London, 
Connecticut – zem. 8. 6. 2017, Santa Monica, Kalifornie, na komplikace způsobené plicní 
embolií) vyrůstala s matkou v newyorské Greenwich Village. Navštěvovala Joffreyho baletní 
školu a kurzy moderního tance u Marthy Grahamové. Absolvovala newyorskou Školu 
dramatických umění (SPA) a díky stipendiu švýcarskou American College v Leysinu (ACS). Po 
návratu do New Yorku ještě studovala herectví u Herberta Berghofa. Na konci 70. let odešla do 
Chicaga a stala se členkou tamější scény New Works Ensemble. Později přestoupila ke 
známému souboru Steppenwolf Theater (Dobrou noc, Gracie, Matka Kuráž, Včera narození, 
Balzamovník), kde vystupovala po boku Laurie Metcalfové, Joan Allenové, Garyho Sinise a Johna 
Malkoviche, jenž se stal jejím manželem (1982–1988). Hrála rovněž v mimobroadwayských 
inscenacích, mimo jiné v Hamptonově Filantropovi (Theatre World Award 1984) a v 
Balzamovníku Lanforda Wilsona (Drama Desk Award 1985 pro celý soubor). Na Broadwayi 
debutovala hlavní rolí idealistické Rainy v Shawově hře Zbraně a hrdina (1985). Na jevišti 
příležitostně i režírovala. Ve filmu se prosadila po několika menších rolích postavou naivní 
americké dědičky Jane Colgateové, která se na Riviéře stane terčem dvou podvodníků v podání 
Stevea Martina a Michaela Cainea, v komedii Špinaví, prohnilí lumpové. Následovaly další 
výrazné kreace, například přítelkyně titulního detektiva Tess Trueheartová v komiksové 
adaptaci Dick Tracy, majitelka kadeřnictví Joyce Urbanská, podezřelá z vraždy násilnického 
manžela, v kriminální šarádě Vražedné myšlenky nebo věrná manželka učitele hudby Iris v 
sentimentálním dramatu Opus pana Hollanda. Od konce 80. let účinkovala také v televizi. 
Postava šerifovy ženy Elmiry ve westernové minisérii Osamělá Holubice jí přinesla nominaci na 
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Emmy, stejně jako úloha tety Ruth v adaptaci románu Dorothy Allisonové o početném 
rodinném klanu bílé chudiny Parchant z Jižní Karolíny, která měla po festivalových uvedeních 
domácí premiéru v kabelové televizi. Měla větší roli doktorky Abby Keatonové ve třetí řadě 
populárního seriálu ER (1996–1997, Pohotovost – TV) a hrála rozvedenou sestru bývalého 
operního zpěváka Francescu Pinoniovou v sitcomu o vinařské rodině Encore! Encore! (1998–
1999). Jako host se objevila mimo jiné v seriálech Hotel Room (Hotelový pokoj), Frasier (hlas; 
uveden v televizi), The X Files (Akta X – TV), The Fugitive (Uprchlík – TV), The Guardian (Ten, 
kdo tě chrání – TV), Monk (Můj přítel Monk – TV), Law & Order: Special Victims Unit (Zákon a 
pořádek: Útvar pro zvláštní oběti – TV), Grey’s Anatomy (Chirurgové – TV), CSI: Crime Scene 
Investigation (Kriminálka Las Vegas – TV), Psych (Agentura Jasno – TV), Parks and Recreation 
(Park oddechu) a The League (Liga snů – TV). Její poslední seriálovou postavou se stala matka 
hlavního hrdiny sci-fi sitcomu Future Man (2017, Muž budoucnosti), kterou stačila ztělesnit v 
pěti z připravovaných třinácti epizod. Hrála v řadě krátkých snímků a namlouvala postavy 
animovaných seriálů. Po rozvodu s Johnem Malkovichem se v roce 1993 provdala za 
asistenta kamery Byrona McCullocha, s nímž vychovala syna. – Filmografie: (herečka) Čtyři 
přátelé (1981, Four Friends; r. Arthur Penn), Say Goodnight, Gracie (TV–1983, Řekni dobrou 
noc, Gracie; r. Patterson Denny), Doctor Detroit (1983, Doktor Detroit; r. Michael Pressman – 
TV), Fandango (1985; r. Kevin Reynolds – V), Purpurová růže z Káhiry (1985, The Purple Rose of 
Cairo; r. Woody Allen), Eleni (1985; r. Peter Yates – TV), Seize the Day (TV–1986, Ani den; r. 
Fielder Cook), Making Mr. Right (1987, Chlap na míru; r. Susan Seidelmanová – V), Nadine 
(1987, Nadine; r. Robert Benton), Stars and Bars (1988, Pravý Američan; r. Pat O’Connor – V), 
Paperhouse (1988, Dům na papíře; r. Bernard Rose), Dirty Rotten Scoundrels (1988, Špinaví, 
prohnilí lumpové; r. Frank Oz – V), Lonesome Dove (TV–1988, Osamělá Holubice; r. Simon 
Wincer – TV), Dick Tracy (1990; r. Warren Beatty – TV), Mortal Thoughts (1991, Vražedné 
myšlenky; r. Alan Rudolph – V), Grand Isle (1991, Velký ostrov; r. Mary Lambertová – V), 
Ordinary Magic (1993, Ganesh; r. Giles Walker – TV), And the Band Played On (TV–1993, A 
kapela hrála dál; r. Roger Spottiswoode – TV), Kšefty s tátou (1994, Getting Even with Dad; r. 
Howard Deutch), Opus pana Hollanda (1995, Mr. Holland’s Opus; r. Stephen Herek), Sgt. Bilko 
(1996, Seržant Bilko; r. Jonathan Lynn – V), Bastard Out of Carolina (1996, Parchant z 
Karolíny; r. Anjelica Hustonová), Drsný a drsnější (1996, 2 Days in the Valley; r. John 
Herzfeld), Pronto (TV–1997; r. Jim McBride), My Own Country (TV–1998, Má země; r. Mira 
Nairová – TV), Winchell (TV–1998; r. Paul Mazursky), Babe: Pig in the City (1998, Babe: 
prasátko ve městě; r. George Miller; hlas – V), Breakfast of Champions (1999, Snídaně 
šampionů; r. Alan Rudolph – V), The Darkest Day (TV–1999, Nejtemnější den; r. Roberta C. 
Williamsová), Timecode (2000, Časový kód; r. Mike Figgis – TV), The Sandy Bottom Orchestra 
(TV–2000, Dirigent; r. Bradley Wigor – TV), A Girl Thing (TV–2001, Mezi námi děvčaty; r. Lee 
Roseová – TV), Bartleby (2001; r. Jonathan Parker), On Golden Pond (TV–2001, Na Zlatém 
jezeře; r. Ernest Thompson – TV), What’s the Worst That Could Happen? (2001, Co horšího 
se může stát?; r. Sam Weisman – TV), Women vs. Men (TV–2001, Ženy proti mužům; r. Chazz 
Palminteri – TV), Eulogy (2003, Samá chvála; r. Michael Clancy – V), Confessions of a Teenage 
Drama Queen (2004, Zpověď královny střední školy; r. Sara Sugarmanová – V), Around the 
Bend (2004, Křižovatka osudu; r. Jordan Roberts – V), The Moguls (2005, Mogulové; r. 
Michael Traeger), Comeback Season (2006, Vezmi mě zpátky; r. Bruce McCulloch – V), The 
Namesake (2006, Jmenovec; r. Mira Nairová – TV), Raising Flagg (2006, Paličatý všeuměl; r. 
Neal Miller – TV), Kit Kittredge: An American Girl (2008, Kit Kittredge: Odvážná novinářka; r. 
Patricia Rozemaová – V), The Joneses (2010, Jonesovi; r. Derrick Borte – TV), Don Jon (2013, 
Don Jon; r. Joseph Gordon-Levitt), Dial a Prayer (2015, Linka modlitby; r. Maggie Kileyová – 
TV), The Night Of (TV–2016, Jedna noc; r. Steven Zaillian – TV), Strange Weather (2016, 
Divné počasí; r. Katherine Dieckmannová), The Circle (2017, The Circle; r. James Ponsoldt), 
Villa Capri (2017; r. Ron Shelton). -mim- 
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Klugeová, Alexandra 
ALEXANDRA KLUGEOVÁ (nar. 2. 4. 1937, Halberstadt, Sasko-Anhaltsko), německá herečka, 
která hrála pouze ve filmech svého bratra Alexandera Klugeho (nar. 1932), zemřela 11. 
června 2017 v Berlíně. Vystudovala medicínu a celý život pracovala jako lékařka. Debutovala 
hlavní rolí ve snímku Rozloučení se včerejškem (1966, Abschied von gestern; r. Alexander 
Kluge) a získala za ni Německou filmovou cenu. Dále se ještě objevila v krátkém filmu 
Feuerlöscher e.a. Winterstein (Hasič Winterstein, 1968), opět v hlavní roli celovečerního 
snímku Gelegenheitsarbeit einer Sklavin (1973, Příležitostná práce otrokyně, 1973) a ve 
vedlejší roli v hraném dokumentu Die Macht der Gefühle (1983, Moc citů). -mk- 
 
Andrejew, Piotr 
PIOTR ANDREJEW (nar. 27. 10. 1947, Štětín, Západopomořanské vojvodství, Polsko), polský 
režisér a scenárista, zemřel 12. června 2017 ve Varšavě. Pocházel z rodiny významného 
právníka Igora Andrejewa. Vystudoval práva na Varšavské univerzitě, kde rovněž studoval 
dějiny umění, a později filmovou režii na PWSFTviT v Lodži (1973), na níž v letech 1980–1982 
také působil. V sedmdesátých letech natáčel krátké hrané i dokumentární filmy. V 
celovečerní tvorbě debutoval boxerským dramatem Klinč (1979, Klincz; + spol. sc.), jímž 
přispěl k tehdejší vlně kina morálního neklidu. Pak natočil patrně svůj nejvýznamější snímek, 
originální černobílou sci-fi Czułe miejsca (1981, Citlivá místa; + spol. sc.). Po vyhlášení 
stanného práva odešel v roce 1982 do Nizozemska, kde opět natáčel, například 
psychologické drama uprchlíka, ukrývajícího se v Amsterodamu, Shadowman (1988, Přízrak; 
+ sc. – V) s Tomem Hulcem a Jeroenem Krabbém. Po změně režimu se často vracel do Polska, 
kde přednášel na soukromé vysoké umělecké škole v Lodži. Od roku 2009 zůstal ve vlasti 
natrvalo. Byl také spisovatelem a popularizátorem filmové vědy. Napsal například odborné 
publikace Kompendium terminologii filmowej (Kompendium filmové terminologie, 2005) 
nebo Polsko-angielski słownik filmowy (Polsko-anglický filmový slovník, 2007). Od roku 2005 
používal umělecký pseudonym Andrean. Z jeho další tvorby připomínáme kr. f. Rozmowa 
(1974, Rozhovor; + sc.), oceněný Velkou cenou a Uznáním ekumenické poroty na 
Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Oberhausenu 1975), kombinovaný snímek Okno 
(1979, Okno; + sc.), televizní film podle aktovky Václava Havla Protest (TV–1986), nebo kr. 
hraný f. Sanctus (1991). -tbk- 
 
Emanuelli, Dino 
DINO EMANUELLI (vlastním jménem Bernardino Emanuelli, nar. 15. 6. 1931, Janov, Ligurie), 
italský herec, který byl kapitánem obchodních a výletních lodí a který se věnoval herectví 
pouze v 70. letech, zemřel 14. června 2017 v Camogli, Ligurie. Vystupoval zejména v 
komediích, ale také v policejních filmech. Spolupracoval s rozhlasem a televizi a je autorem 
několika autobiografických nebo cestopisných publikací. Věnoval se též pedagogické činnosti 
v námořní akademii. Z jeho filmografie připomínáme tituly Fantozzi (1975, Zrození pana 
účetního; r. Luciano Salce – V), Il secondo tragico Fantozzi (1976, Nesnáze pana účetního; r. 
Luciano Salce – V), Charleston (1977, Charleston; r. Marcello Fondato), Tři tygři proti třem 
tygrům (1977, Tre tigri contro tre tigri; r. Stefano Vanzina, Sergio Corbucci), Pane, burro e 
marmellata (1977, Chléb, máslo a marmeláda; r. Giorgio Capitani – V), Šerif a mimozemšťan 
(1979, Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre; r. Michele Lupo), Zdravý 
nemocný (1979, Il malato immaginario; r. Tonino Cervi), Il casinista (1980, Vtipálek; r. Pier 
Francesco Pingitore – V), Cukr, med a feferonka (1980, Zucchero, miele e peperoncino; r. 
Sergio Martino), Třetí na řadě (1981, Il turno; r. Tonino Cervi), Infelici e contenti (1992, Dva 
společníci; r. Neri Parenti – V), epizoda Senza perché (1998, Bez příčiny; r. Giorgio Capitani) z 
televizního seriálu Il maresciallo Rocca (TV–1996–2008, Inspektor Rocca – TV). -jš- 
 
Batalov, Alexej 
ALEXEJ BATALOV (vlastním jménem Alexej Vladimirovič Batalov, nar. 20. 11. 1928, Vladimir, 
Vladimirská oblast, Rusko – zem. 15. 6. 2017, Moskva, na následky operace zlomeniny krčku 



224 
 

stehenní kosti) pocházel z herecké rodiny Vladimira Batalova a Niny Olševské. Jeho strýcem 
byl známý herec Nikolaj Batalov. Po rozvodu se matka provdala za spisovatele a scenáristu 
Viktora Ardova a Alexej žil s nimi. Rodinnými přáteli byli básnířka Anna Achmatovová, 
Michail Bulgakov, Michail Zoščenko nebo Boris Pasternak. Při válečné evakuaci do Bugulmy v 
Tatarské republice začal Alexej hrát v místním divadle. Po návratu do Moskvy absolvoval 
Studio MCHAT (1950) a po třech letech vojenské služby v armádním divadle v MCHAT rovněž 
hrál (1953–1956). Pak se však rozhodl pro filmovou dráhu. Poprvé se v kinech objevil ve 
snímku Zoja (1944). Významné příležitosti mu poskytl Josif Chejfic, v jehož filmech 
ztělesňoval hlavní role. Za snímek Velká rodina získal s dalšími kolegy Cenu za herecké 
obsazení na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 1955. Mezinárodní veřejnost na 
sebe upozornil rolí Borise v legendárním snímku Jeřábi táhnou. Další velkou příležitostí byla 
postava fyzika Ježova v dramatu Devět dní jednoho roku. Po letech se k vrcholům jeho 
tvorby zařadil i sympatický, charakterní Goša v oscarovém melodramatu Moskva slzám 
nevěří. Objevil se též v bulharském seriálu Izgori, za da svetiš (1975, Tajná fronta; r. Nedelčo 
Černev – TV). Kromě hraní samostatně režíroval adaptaci Gogolova Pláště a koprodukční 
sovětsko-český přepis Dostojevského Hráče. Režijně se podílel i na pohádce O princi se 
železným srdcem. Své role – především v adaptacích literární klasiky – si pečlivě vybíral. Od 
70. let se věnoval pedagogické činnosti na Hereckém oddělení VGIK, kde byl v letech 1975–
2005 děkanem. Vyučoval i v USA a v Kanadě. Významná byla i jeho práce pro rozhlas. Je 
autorem knih Dialogi v antraktě (Dialogy o přestávce, 1975) a Suďba i remeslo (Osud a 
řemeslo, 1984). Byl také amatérským malířem. Za svou činnost obdržel vysoká sovětská 
vyznamenání a po rozpadu Sovětského svazu také Cenu Nika za celoživotní tvorbu (2002), 
Státní cenu Ruské federace (2005) a Cenu za celoživotní tvorbu na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Moskvě 2007. V březnu 2014 podpořil prezidenta a diktátora Vladimira Putina v 
souvislosti s nezákonnou vojenskou intervencí na Ukrajině a Krymu. Jeho dcera z druhého 
manželství s cirkusovou artistkou romského původu Gitanou Leontěnkovou, Marija 
Batalovová (nar. 1968), je od narození postižená, nicméně vystudovala VGIK a píše knihy a 
scénáře. – Filmografie: (herec) Zoja (1944, Zoja; r. Lev Arnštam), Velká rodina (1955, Bolšaja 
semja; r. Josif Chejfic), Matka (1956, Mať; r. Mark Donskoj), Rumjancevův případ (1956, Dělo 
Rumjanceva; r. Josif Chejfic), Jeřábi táhnou (1957, Leťat žuravli; r. Michail Kalatozov), Můj 
nejdražší (1958, Dorogoj moj čelovek; r. Josif Chejfic), Dáma s psíčkem (1960, Dama s 
sobačkoj; r. Josif Chejfic), Devět dní jednoho roku (1961, Děvjať dněj odnogo goda; r. Michail 
Romm), Den štěstí (1963, Děň ščasťa; r. Iosif Chejfic), Svet daljokoj zvezdy (1965, Svět daleké 
hvězdy; r. Ivan Pyrjev), V městečku S (1966, V gorodě S; r. Josif Chejfic), Sedmoj sputnik 
(1967, Sedmý sputnik; r. Alexej German), Živá mrtvola (1968, Živoj trup; r. Vladimir 
Vengerov), Pozor, želva! (1970, Vnimanije, čerepacha!; r. Rolan Bykov), Útěk (1970, Beg; r. 
Alexandr Alov, Vladimin Naumov), Krasnyj diplomat. Stranicy žizni Leonida Krasina (1971, 
Rudý diplomat; r. Semjon Aranovič – TV), Není návratu (1973, Vozvrota nět; r. Alexej 
Saltykov), Pjotr Martynovič i gody bolšoj žizni (1974, Pjotr Martynovič a roky velkého života; 
r. Nikita Orlov), Rikki-Tikki-Tavi (1975; r. Alexandr Zguridi), Hvězda kouzelného štěstí (1975, 
Zvezda plenitelnogo ščasťa; r. Vladimir Motyl), Čisto anglijskoje ubijstvo (1975, Ryze anglická 
vražda; r. Samson Samsonov), Moskva slzám nevěří (1979, Moskva slezam ně verit; r. 
Vladimir Meňšov), Pozdnaja vstreča (1979, Pozdní setkání; r. Vladimir Šreděl – TV), Rychlost 
(1983, Skorosť; r. Dmitrij Svetozarov), Vremja otdycha s subboty do ponědělnika (1984, Čas 
oddechu od soboty do pondělí; r. Igor Talankin), Dosje čeloveka v merceděse (1986, Spis 
muže z mercedesu; r. Georgij Nikolajenko), Zontik dlja novobračnych (1986, Deštník pro 
novomanžele; r. Rodion Nachapetov), anim. f. Priključenija pingviňonka Lolo (1988, 
Dobrodružství tučňáků; r. Gennadij Sokolskij; hlas – TV), Pochorony Stalina (1990, Stalinův 
pohřeb; r. Jevgenij Jevtušenko – TV), Poltěrgejst-90 (1991, Poltergeist-90; r. Stanislav 
Semernin, Boris Zagrjažskij), Vernyj Ruslan (TV–1992, Věrný Ruslan; r. Vladimir Bystrjakov), 
Pervaja ljubov (1995, První láska; r. Roman Balajan), Maleňkaja princessa (1997, Malá 
princezna; r. Vladimir Grammatikov; hlas), Daleko od Sanset bulvara (2005, Daleko od Sunset 
Boulevardu; r. Igor Minajev), Karnavalnaja noč-2, ili 50 let spusťa (2006, Karnevalová noc 2 
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aneb O 50 let později; r. Eldar Rjazanov); (režie, není-li uvedeno jinak) Šiněl (1959, Plášť; + 
herec), O princi se železným srdcem (1966, Tri tolsťaka; spol. r. Josif Šapiro; + spol. sc., herec 
– V), Hráč (1972, Igrok). -tbk- 
 
Altieri, Sergio 
SERGIO ALTIERI (nar. 25. 6. 1952, Milán, Lombardie), italský spisovatel a scenárista, který od 
první poloviny 80. let působil v Hollywoodu pro italského producenta Dina De Laurentiise 
jako specialista na úpravu scénářů filmů různých žánrů, zemřel 16. června 2017 v Milánu na 
infarkt. Podílel se mimo jiné na filmech Blind Fear (1989, Slepý strach; r. Tom Berry – TV), 
Střelec (1995, The Shooter; r. Ted Kotcheff) nebo Silent Trigger (1996, Pohyblivý terč; r. 
Russell Mulcahy – TV). Podle jeho románu L’uomo esterno byl natočen televizní film Due 
vite, un destino (TV–1992, Válka bosů; r. Romolo Guerrieri-Girolami – TV). Ve své literární 
tvorbě se zaměřoval zejména na sci-fi, fantasy, thrillery, kriminální, detektivní a akční 
romány. Působil také pod pseudonymem Alan D. Altieri. -jš- 
 
Galimberti, Gilberto 
GILBERTO GALIMBERTI (nar. 25. 2. 1933, Řím), italský herec a kaskadér, zemřel 16. června 
2017 v Římě. Občas působil zároveň také jako koordinátor kaskadérů, kaskadér, asistent 
režie či druhý režisér. Vystupoval zejména v populárních žánrových snímcích. Objevil se 
mimo jiné ve snímcích Ve jménu papeže (1965, The Agony and the Ecstasy; r. Carol Reed), 
Django (1966, Django; r. Sergio Corbucci – TV), Preparati la bara! (1968, Ať žije Django; r. 
Ferdinando Baldi – TV), Pravá a levá ruka ďábla (1970, Lo chiamavano Trinità...; r. Enzo 
Barboni), Malý unavený Joe (1971, ...continuavano a chiamarlo Trinità; r. Enzo Barboni) nebo 
Krutý Řím (1975, Roma violenta; r. Marino Girolami). V titulcích některých filmů je uveden 
pod anglickým pseudonymem Gill Rolland. -jš- 
 
Uhligová, Anneliese 
ANNELIESE UHLIGOVÁ (nar. 27. 8. 1918, Essen, Severní Porýní-Vestfálsko), známá německá 
herečka z konce 30. a první poloviny 40. let, která byla dcerou herce Kurta Uhliga (1887–
1943) a operní pěvkyně Margarethe Maschmannové (1886–1978), zemřela 17. června 2017 v 
kalifornském Santa Cruz. Její slibnou dráhu přerušil Joseph Goebbels, když jej odmítla a on jí 
načas znemožnil hrát v Německu. Působila proto pár let v Itálii. V roce 1944 se vrátila do 
vlasti. Po válce se vdala za amerického důstojníka a k filmu se vracela jen příležitostně. Byla 
mimo jiné zahraniční korespondentkou v Itálii, Rakousku a v USA, působila ve Spojených 
státech jako divadelní producentka a vyučovala na univerzitě v Bangkoku. Od 70. let hrála ve 
Spolkové republice Německo v divadle a v televizi. Jejím druhým manželem byl kunsthistorik 
Douglas B. Tucker. Z její filmografie připomínáme tituly Manéž (1937, Manege; r. Carmine 
Gallone), Právo na lásku (1939, Das Recht auf Liebe; r. Joe Stöckel), Opona padá (1939, Der 
Vorhang fällt; r. Georg Jacoby), V těžkém podezření (1939, Verdacht auf Ursula; r. Karl Heinz 
Martin), Golovin jde městem (1940, Golowin geht durch die Stadt; r. Robert A. Stemmle), 
Policejní komisař Eyck (1940, Kriminalkomissar Eyck; r. Milo Harbich), Srdce bez domova 
(1940, Herz ohne Heimat; r. Otto Linnekogel), Majorátní pán (1944, Der Majoratsherr; r. 
Hans Deppe), Stalo se to o deváté (1944, Um 9 kommt Harald; r. Carl Boese), Sólistka Anna 
(1944, Solistin Anna Alt; r. Werner Klingler) nebo La fornarina (1944, Pekařka; r. Enrico 
Guazzoni), kde hrála s Lídou Baarovou. -tbk- 
 
Pagéová, Ilse 
ILSE PAGÉOVÁ (vlastním jménem Ilse Hinniger, nar. 29. 5. 1939, Berlín), německá herečka, 
která získala popularitu jako sekretářka v sérii snímků podle knih Edgara Wallace a která 
obdržela Německou filmovou cenu za vedlejší roli ve snímku Engel aus Eisen (1981, Anděl ze 
železa; r. Thomas Brasch), zemřela 19. června 2017 v Berlíně. Začínala ve snímcích 
východoněmeckého studia DEFA a později se věnovala zejména televizi. Byla též oblíbenou 
dabingovou herečkou. Z její filmografie připomínáme tituly Berlín – rozdělené město (1957, 
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Berlin – Ecke Schönhauser; r. Gerhard Klein), Lásce se musíte učit (1963, Liebe will gelernt 
sein; r. Kurt Hoffmann), Plechový bubínek (1979, Die Blechtrommmel; r. Volker Schlöndorff) 
nebo Der Commander (1988, Žoldáci strachu; r. Antonio Margheriti – V). -tbk- 
 
Gevorkjanc, Ruben 
RUBEN GEVORKJANC (vlastním jménem Ruben Stěpanovič Kevorkov, nar. 30. 11. 1945, 
Jerevan) arménský dokumentarista, filmový pedagog a činovník arménských filmových 
institucí, mimo jiné i prezident Národního svazu filmařů Arménské republiky, zemřel 23. 
června 2017 v Jerevanu. Za krátký dokument Bari hetq (1980, Dobrá stopa) získal Velkou 
cenu na Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Oberhausenu 1981. V několika 
dokumentech se zabýval tvorbou známých filmařů, mimo jiné Andreje Tarkovského a Sergeje 
Paradžanova ve snímku Kghziner (1987, Ostrov) nebo scenáristy Tonina Guerry ve střm. f. 
Autumn of the Magician (2009, Kouzelníkův podzim; spol. r. Vache Gevorkjanc). -tbk- 
 
Danielová, Elsa 
ELSA DANIELOVÁ (vlastním jménem Elsa Nilda Gómez Scapatti, nar. 13. 11. 1936, San 
Lorenzo, Santa Fe, Argentina), jedna z nejznámějších argentinských hereček 50. a 60. let, 
která předčasně ukončila kariéru v 80. letech, zemřela 25. června 2017 v Buenos Aires. Je 
známá zejména ze snímků Leopolda Torreho Nilssona Graciela (1956), La casa del ángel 
(1957, Andělský dům), La caída (1959, Pád) nebo La mano en la trampa (1961, Ruka v pasti). 
Získala ceny argentinských filmových kritiků: Stříbrného kondora za nejlepší herečku ve filmu 
El romance del Aniceto y la Francisca (1967, Romance Aniceta a Franciscy; r. Leonardo Favio) 
a Cenu Kondor za celoživotní dílo (2003). Jejím manželem byl krátce argentinský filmař 
Rodolfo Kuhn (1934–1987). -jš- 
 
Ribes, Federico 
FEDERICO RIBES (nar. 1952, Alicante, Valencie), španělský kameraman a občasný filmový 
producent, který měl na svém kontu více než sto titulů, zemřel 25. června 2017 v Alicante. 
Kromě hraných filmů snímal i dokumenty nebo televizní seriály. Spolupracoval zejména s 
Vicentem Pérezem Herrerou nebo Andrésem Linaresem. Z jeho kameramanské filmografie 
připomínáme mimo jiné tituly Soldadito español (1988, Španělský vojáček; r. Antonio 
Giménez Rico – TV), Doblones de a ocho (1990, Samé dukáty; r. Andrés Linares – TV), Outlaw 
Justice (TV–1999, Spravedlnost psanců; r. Bill Corcoran – V), Crustáceos (2014, Korýši; r. 
Vicente Pérez Herrero). -jš- 
 
Svetozarov, Vladimir 
VLADIMIR SVETOZAROV (vlastním jménem Vladimir Josifovič Svetozarov, nar. 23. 9. 1948, 
Leningrad, dnes Petrohrad, Rusko) ruský filmový architekt, jehož práce byla svázána s 
filmovým studiem Lenfilm, zemřel 30. června 2017 v Moskvě. Byl synem režiséra Josifa 
Chejfice (1905–1995), bratrem režiséra Dmitrije Svetozarova (nar. 1951) a nevlastním 
bratrem kameramana Juliana Żejma (nar. 1940). Získal ceny Nika za snímky Chrustaljove, 
vůz! (1998, Chrustaljov, mašinu!; r. Alexej German) a Kukuška (2002, Kukuška; r. Alexandr 
Rogožkin). Dále se mimo jiné podílel na titulech Datla hlava nebolí (1974, Ně bolit golova u 
datla; r. Dinara Asanovová), Vyznání lásky (1977, Objasněnije v ljubvi; r. Ilja Averbach), Proč 
jsi odešla? (1979, Žena ušla; r. Dinara Asanovová), Výrostci (1983, Pacany; r. Dinara 
Asanovová), Východ-Západ (1999, Est-Ouest; r. Régis Wargnier; spol. výprava), seriál Mastěr 
i Margarita (2005, Mistr a Markétka; r. Vladimir Bortko – TV). -tbk- 
 
Stubingová, Solvi 
SOLVI STUBINGOVÁ (vlastním jménem Solvi Stübing, nar. 19. 1. 1941, Berlín), německá 
filmová a televizní herečka, žijící v Itálii a působící převážně v italském filmu, která začínala 
nadějnou dráhu v polovině 60. let a hrála mimo jiné ve filmech Le sette vipere (1964, Sedm 
zmijí; r. Renato Polselli – TV), Io, io, io... e gli altri (1964, Já, já, já... a ti druzí; r. Alessandro 
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Blasetti – TV), Znal jsem ji dobře (1965, Io la conoscevo bene; r. Antonio Pietrangeli), 
Operazione San Gennaro (1966, Operace San Gennaro; r. Dino Risi), Ich spüre deine Haut 
(1969, Cítím tvou kůži; r. Günter Schlesinger), Pussycat, Pussycat, I Love You (1970, Kočičko, 
kočičko, miluji tě; r. Rodney Amateau – TV), The Adventures of Gerard (1970, Gerardova 
dobrodružství; r. Jerzy Skolimowski – TV), Il pistolero cieco (1971, Slepý pistolník; r. 
Ferdinando Baldi – V), Silnice Řím – Neapol neprůjezdná! (1978, L’ingorgo: Una storia 
impossibile; r. Luigi Comencini), zemřela 3. července 2017 v Římě. Od 70. let hrála jen zřídka 
a věnovala se politické kariéře. -jš- 
 
Villaggio, Paolo 
PAOLO VILLAGGIO (nar. 30. 12. 1932, Janov, Ligurie – zem. 3. 7. 2017, Řím, na komplikace 
způsobené cukrovkou) se narodil v rodině italského inženýra a německé učitelky jako dvojče 
Piera Villaggia, který se později stal inženýrem a profesorem na prestižní univerzitě v Pise. 
Nedokončil studia práv na filosofické fakultě Janovské univerzity a hrál fotbal v janovském 
klubu Unione Calcio Sampdoria. Po pracovních zkušenostech komentátora v rozhlasové 
stanici BBC v Londýně se začal věnovat kabaretu a divadlu. Jako kabaretiér působil rovněž na 
zámořských lodích, kde ho doprovázel známý zpěvák a básník Fabrizio De André. V polovině 
50. let se připojil ke staré janovské divadelní společnosti Compagnia goliardica Maria 
Baistrocchiho a ke kabaretu Iva Chiesy. Během působení v milánském kabaretu Derby Club 
dostal nabídku na tvůrčí angažmá od Maurizia Costanzy do římského kabaretu 78. Nejvíce 
uplatnil svůj komický styl založený na satirických, burleskních a groteskních výstupech v 
rozmanitých televizních programech a show, kde vystupoval v rolích Giandomenica Fracchii, 
profesora Kranze a bankovního úředníka Uga Fantozziho, jež sám stvořil. Všechny tři postavy 
ztělesnil také v divácky velmi úspěšných, byť často pokleslých filmových komediích. Je 
autorem několika humoristických románů s postavou Fantozziho z let 1971 až 1983, z nichž 
většina byla zfilmována. Kromě hlavní role se na nich podílel i jako scenárista a v jednom 
případě i spolurežisér. Ze zavedené šarže vystoupil například jako bývalý prefekt Genolla ve 
Felliniho Hlasu luny (Donatellův David za herecký výkon ex aequo), jako plukovník Procolo v 
rodinné fantasy Ermanna Olmiho Tajemství starého lesa (Stříbrná stuha Italského Národního 
syndikátu filmových novinářů) nebo jako dobrosrdečný učitel Sperelli v hořké komedii Liny 
Wertmüllerové Čau profesore! Hrál též v jedenačtyřiceti epizodách televizního seriálu 
Carabinieri (2002–2008, Karabiniéři), Za celoživotní dílo byl oceněn Zlatým lvem na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách (1992), Čestným leopardem na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Locarnu (2000) a Donatellovým Davidem (2009) za celoživotní dílo. 
Obdržel též italské státní vyznamenání Řád Komtura za zásluhy o Italskou republiku (1995). – 
Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Eat It/Mangiala (1968, Sněz to; r. Francesco 
Casaretti), I quattro del pater noster (1969, Čtyři z otčenáše; r. Ruggero Deodato), Il terribile 
ispettore (1969, Příšerný inspektor; r. Mario Amendola), Pensando a te (1969, Myslím na 
tebe; r. Aldo Grimaldi), Il killer (TV–1969, Zabiják; r. Dino B. Partesano), Brancaleone alle 
crociate (1970, Brancaleone na křížových výpravách; r. Mario Monicelli), Senza famiglia, 
nullatenenti cercano affetto (1972, Bez rodiny, nemajetní hledají cit; r. Vittorio Gassman), 
Beati i ricchi (1972, Blažení bohatí; r. Salvatore Samperi), Che c’entriamo noi con la 
rivoluzione? (1972, Co my máme společného s revolucí?; r. Sergio Corbucci), La torta in cielo 
(1973, Létající dort; r. Lino Del Fra), Jak jsem uspořádal Ameriku (1973, Sistemo l’America e 
torno; r. Nanni Loy), Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno (1974, Mé drahé 
mamince k narozeninám; r. Luciano Salce), Non toccare la donna bianca (1974, Nedotýkej se 
bílé ženy; r. Marco Ferreri – V), La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone (1975, 
Mazurka pro barona, světici a kvetoucí fík; r. Pupi Avati), Di che segno sei? (1975, V jakém 
znamení ses narodil?; r. Sergio Corbucci – TV), Fantozzi (1975, Zrození pana účetního; r. 
Luciano Salce; + nám., spol. sc., píseň – V), Giandomenico Fracchia (TV–1975; r. Antonello 
Falqui), Il secondo tragico Fantozzi (1976, Nesnáze pana účetního; r. Luciano Salce; + nám., 
spol. sc. – V), Signore e signori, buonanotte (1976, Dámy a pánové, dobrou noc; r. Luigi 
Comencini, Nanni Loy, Luigi Magni, Mario Monicelli, Ettore Scola), Il signor Robinson, 
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mostruosa storia d’amore e d’avventura (1976, Pan Robinson; r. Sergio Corbucci; + spol. sc.), 
epizoda Italian Superman (r. Nanni Loy) z povídkového filmu Quelle strane occasioni (1976, 
Takové podivné příležitosti – TV), Tři tygři proti třem tygrům (1977, Tre tigri contro tre tigri; 
r. Stefano Vanzina, Sergio Corbucci), Krásná země (1977, Il... belpaese; r. Luciano Salce; + 
spol. sc.), Quando c’era lui... caro lei! (1978, Když on jí byl... tak drahý!; r. Giancarlo Santi), Io 
tigro, tu tigri, egli tigra (1978, Já jsem tygr, ty jsi tygr, on je tygr; r. Giorgio Capitani, Renato 
Pozzetto – V), Professor Kranz tedesco di Germania (1978, Profesor Kranz, Němec z 
Německa; r. Luciano Salce + spol. sc.), epizoda Sì buana (r. Luciano Salce) z povídkového 
filmu Dove vai in vacanza? (1978, Kam jedeš na dovolenou?), Dottor Jekyll e gentile signora 
(1979, Doktor Jekyll a milá dáma; r. Stefano Vanzina – V), Rag. Arturo De Fanti, bancario 
precario (1980, Trampoty bankovního úředníčka; r. Luciano Salce – V), La locandiera (1980, 
Mirandolina; r. Paolo Cavara – TV), Maléry pana účetního (1980, Fantozzi contro tutti; spol. r. 
Neri Parenti; + nám., spol. sc.), Třetí na řadě (1981, Il turno; r. Tonino Cervi), Fracchia, la 
belva umana (1981, Taková malá bestie; r. Neri Parenti + spol. sc. – V), Sogni 
mostruosamente proibiti (1982, Zakázané sny; r. Neri Parenti – V), Bonnie a Clyde po italsku 
(1982, Bonnie e Clyde all’italiana; r. Stefano Vanzina; + spol. sc.), Fantozzi subisce ancora 
(1983, Maléry pana účetního 2; r. Neri Parenti; + nám., spol. sc. – V), Pappa e ciccia (1983, 
Kaše a tuk; r. Neri Parenti + spol. sc.), Mezi čtyřma očima (1984, A tu per tu; r. Sergio 
Corbucci), I pompieri (1985, Hasiči; r. Neri Parenti – V), Fracchia contro Dracula (1985, 
Drákulův sluha; r. Neri Parenti + spol. sc. – TV), epizoda Amore cieco (Slepá láska) z 
televizního seriálu Sogni e bisogni (TV–1985, Sny a potřeby; r. Sergio Citti), Scuola di ladri 
(1986, Škola zlodějů; r. Neri Parenti – V), Grandi Magazzini (1986, Obchodní domy; r. Franco 
Castellano, Giuseppe Moccia), Superfantozzi (1986, Superúčetní; r. Neri Parenti; + spol. sc. – 
V), Roba da ricchi (1986, Luxusní prázdniny; r. Sergio Corbucci – V), Rimini, Rimini (1987, 
Rimini, Rimini; r. Sergio Corbucci – TV), Scuola di ladri: Parte seconda (1987, Škola zlodějů 2; 
r. Neri Parenti – V), Missione eroica: I pompieri 2 (1987, Hasiči 2: Hrdinská mise; r. Giorgio 
Capitani – V), Com’è dura l’avventura (1987, Miliónová pojistka; r. Flavio Mogherini – TV), 
Fantozzi va in pensione (1988, Pan účetní jde do důchodu; r. Neri Parenti; + spol. sc. – V), Il 
volpone (1988, Lišák; r. Maurizio Ponzi – V), Ho vinto la lotteria di capodanno (1989, Vyhrál 
jsem v loterii; r. Neri Parenti – V), La voce della luna (1990, Hlas luny; r. Federico Fellini), 
Fantozzi alla riscossa (1990, Pan účetní se nevzdává; r. Neri Parenti; + spol. sc. – V), Bláznivá 
komedie (1990, Le comiche; r. Neri Parenti), Bláznivá komedie 2 (1991, Le comiche 2; r. Neri 
Parenti), Io speriamo che me la cavo (1992, Čau, profesore!; r. Lina Wertmüllerová – V), Il 
segreto del bosco vecchio (1993, Tajemství starého lesa; r. Ermanno Olmi), Fantozzi in 
paradiso (1993, Pan účetní jde do ráje/Nejnovější dobrodružství Fantozziho v ráji; r. Neri 
Parenti; + spol. sc. – V), Cari fottutissimi amici (1994, Drazí, zatracení přátelé; r. Mario 
Monicelli – V), Bláznivá komedie 3 (1994, Le nuove comiche; r. Neri Parenti), Palla di neve 
(1995, Sněhová koule; r. Maurizio Nichetti – V), Fantozzi ve škole (1995, Io no spik inglish; r. 
Carlo Vanzina), Camerieri (1995, Číšníci; r. Leone Pompucci – V), Fantozzi: Il ritorno (1996, 
Návrat pana účetního; r. Neri Parenti; + spol. sc. – V), Banzai (1997; r. Carlo Vanzina – V), Un 
bugiardo in paradiso (1998, Podvodníček v ráji; r. Enrico Oldoini – V), Fantozzi 2000 – La 
clonazione (1999, Pan účetní opět zasahuje; r. Domenico Saverni – V), Denti (2000, Zuby; r. 
Gabriele Salvatores), Azzurro (2000; r. Denis Rabaglia), Heidi (2001; r. Markus Imboden), San 
Giovanni: L’apocalisse (TV–2002, Bible – Nový zákon: Apokalypsa; r. Raffaele Mertes – TV), 
Renzo e Lucia (TV–2004, Renzo a Lucie; r. Francesca Archibugiová – TV), Gas (2005, Plyn; r. 
Luciano Melchionna), Hermano (2007; r. Giovanni Robbiano), Finalmente Natale (TV–2007, 
Konečně Vánoce; r. Rossella Izzová), Torno a vivere da solo (2008, Vracím se žít sám; r. Jerry 
Calà), Finalmente a casa (TV–2008, Konečně doma; r. Gianfrancesco Lazotti), Questione di 
cuore (2009, Srdeční záležitost; r. Francesca Archibugiová), Generazione mille euro (2009, 
Generace tisíc euro; r. Massimo Venier), Tutto tutto, niente niente (2012, Všechno, všechno, 
nic, nic; r. Giulio Manfredonia), W gli sposi! (2017, Ať žijí snoubenci; r. Valerio Zanoli). -jš- 
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Martinelliová, Elsa 
ELSA MARTINELLIOVÁ (vlastním jménem Elsa Tia, nar. 30. 1. 1935, Grosseto, Toskánsko – 
zem. 8. 7. 2017, Řím, na rakovinu) pracovala jako barmanka, když ji v roce 1953 objevil 
módní návrhář Roberto Capucci a udělal z ní úspěšnou modelku. Její filmovou dráhu 
odstartoval Kirk Douglas, který si v roce 1955 všiml její tváře na titulní straně časopisu Life a 
vybral si ji jako partnerku do westernu Bojovník s indiány Andrého De Totha. Vystupovala 
často v hollywoodských a evropských filmech a patřila k mezinárodním celebritám díky 
bouřlivému společenskému životu (mezi jejími partnery byl například herec Sydney Chaplin). 
Počátkem 70. let opustila prostředí kinematografie a k natáčení (zejména pro televizi) se 
vracela jen příležitostně. Působila také v italské i americké televizi. Ve Francii se v letech 
1967 až 1970 prosadila také jako zpěvačka vydala několik singlů. Obdržela Stříbrného 
medvěda na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně za roli v komedii Donatella dále 
měla velké role mimo jiné ve snímcích Kapitán, Manuela, Proces, Hatari!, Umírat rozkoší, 
Vlivní lidé nebo Desátá oběť. Mimo jiné hrála též v seriálu Orgoglio (TV–2004–2006, Síla 
intrik – TV). Je autorkou autobiografie Sono come sono. Dalla dolce vita e ritorno (Jsem jaká 
jsem. Do sladkého života a zpět (1995). Byla označována jako italská Audrey Hepburnová. 
Díky manželství (1968–2013) s fotografem a designérem Willym Ritzem (1928–2013) se v 80. 
letech věnovala návrhům interiérů. Z prvního manželství s hrabětem Francem Mancinellim 
pochází dcera Cristiana Mancinelliová (nar. 1958), která se jako herečka objevila v hlavních 
ženských rolí dvou filmů. – Filmografie: (herečka, není-li uvedeno jinak) epizoda 
L’indossatrice (Modelka) z povídkového filmu Se vincessi cento milioni (1953, Kdybych vyhrál 
sto miliónů; r. Carlo Campogalliani, Carlo Moscovini), Červený a černý (1954, Le rouge et le 
noir; r. Claude Autant-Lara), The Indian Fighter (1955, Bojovník s indiány; r. André De Toth – 
TV), La risaia (1956, Rýžoviště; r. Raffaello Matarazzo), Donatella (1956; r. Mario Monicelli), 
Four Girls in Town (1957, Čtyři dívky ve městě; r. Jack Sher), Manuela (1957; r. Guy 
Hamilton), La mina (1958, Mina; r. Giuseppe Bennati), I battellieri del Volga (1959, Burlaci na 
Volze; r. Viktor Tourjansky), Ciao, ciao, bambina! (1959, Čao, čao, děvčátko; r. Sergio Grieco), 
Tunisi top secret (1959, Tunis, přísně tajné; r. Bruno Paolinelli), Costa Azzurra (1959, Azurové 
pobřeží; r. Vittorio Sala), La notte brava (1959, Divoká noc; r. Mauro Bolognini), I piaceri del 
sabato notte (1960, Potěšení sobotní noci; r. Daniele D’Anza), Et mourir de plasir (1960, 
Umírat rozkoší; r. Roger Vadim), Il carro armato dell’8 settembre (1960, Tank z 8. září; r. 
Gianni Puccini), Le capitan (1960, Kapitán; r. André Hunebelle – V), Un amore a Roma (1960, 
Láska v Římě; r. Dino Risi), La menace (1961, Hrozba; r. Gérard Oury), Hatari! (1961; r. 
Howard Hawks – V), Proces (1962, Le procès; r. Orson Welles), The Pigeon That Took Rome 
(1962, Holub, který dobyl Řím; r. Melville Shavelson), Pelle viva (1962, Živá kůže; r. Giuseppe 
Fina), The V.I.P.s. (1963, Vlivní lidé; r. Anthony Asquith – TV), Rampage (1963, Zuřivost; r. Phil 
Karlson), De l’amour (1964, Z lásky; r. Jean Aurel), La fabuleuse aventure de Marco Polo 
(1965, Báječná dobrodružství Marca Pola; r. Denys de La Patellière, Noel Howard), Je vous 
salue... Mafia (1965, Zdravím vás... mafie; r. Raoul Lévy), Un milliard dans un billard (1965, 
Miliardový biliár; r. Nicolas Gessner), L’or du duc (1965, Vévodovo zlato; r. Jacques Baratier), 
La decima vittima (1965, Desátá oběť; r. Elio Petri), Come imparai ad amare le donne (1966, 
Jak jsem se naučil milovat ženy; r. Luciano Salce), Maroc 7 (1967, Maroko 7; r. Gerry O’Hara), 
epizoda Le notti romani (Římské noci; r. Mauro Bolognini) z povídkového filmu L’amore 
attraverso i secoli (1967, Láska napříč staletími), epizoda Super Simone z povídkového filmu 
Sette volte donna (1967, Sedmkrát žena; r. Vittorio De Sica – TV), Qualcuno ha tradito (1967, 
Někdo zradil; r. Franco Prosperi), Manon 70 (1968; r. Jean Aurel), Il mio corpo per un poker 
(1968, Moje tělo pro poker; r. Lina Wertmüllerová – TV), Madigan’s Millions (1968, 
Madiganovy milióny; r. Giorgio Gentili – TV), Candy (1968; r. Christian Marquand), Jestliže je 
úterý, musíme být v Belgii (1969, If It’s Tuesday, This Must Be Belgium; r. Mel Stuart), Una 
sull’altra (1969, Jedna na druhé; r. Lucio Fulci), Les chemins de Katmandou (1969, Cesty do 
Káthmándú; r. André Cayatte), Maldonne (1969, Nedorozumění; r. Sergio Gobbi), L’amica 
(1969, Přítelkyně; r. Alberto Lattuada), OSS 117 prend des vacances (1970, OSS 117 si bere 
dovolenou; r. Pierre Kalfon), La part des lions (1970, Lví podíl; r. Jean Larriaga), La Araucana 
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(1971, Araucana; r. Julio Coll), Garofano rosso (1976, Červený karafiát; r. Luigi Faccini), 
Astuzia per astuzia (TV–1979, Lest za lest; r. Mario Caiano), Sono un fenomeno paranormale 
(1985, Jsem paranormální jev; r. Sergio Corbucci), Atelier (TV–1986, Ateliér; r. Vito Molinari), 
Pigmalione 88 (1988, Pygmalion 88; r. Flavio Mogherini), Once Upon a Crime... (1992, Byl 
jednou jeden zločin; r. Eugene Levy – TV), Alles Glück dieser Erde (TV–1994, Všechno štěstí 
této země; r. Michael Meyer), Il barone (TV–1995, Baron; r. Richard T. Heffron, Enrico Maria 
Salerno – TV). -jš- 
 
Ricoová, Paquita 
PAQUITA RICOOVÁ (vlastním jménem Francisca Rico Martínez, nar. 13. 10. 1929, Sevilla, 
Andalusie), populární španělská herečka, zpěvačka a tanečnice 50. a 60. let, která hrála též v 
mexických, italských, francouzských a amerických filmech, například v titulech Brindis a 
Manolete (1948, Přípitek na Manoleta; r. Florián Rey), María Morena (1951; r. José María 
Forqué), Debla, la virgen gitana (1952, Debla, cikánská panna), Viva lo imposible! (1958, Ať 
žije nemožné!; r. Rafael Gil), La tirana (1958, Tyranka; r. Juan de Orduña) nebo Donde vas, 
Alfonso XII? (1959, Kam kráčíš, Alfonso XII.; r. Luis Cesar Amadori), zemřela 9. července 2017 
v Seville. -jš- 
 
Kolar, Evzen 
EVZEN KOLAR (vlastním jménem Evžen Kolář, nar. 8. 7. 1950, Brno – zem. 11. 7. 2017, Los 
Angeles, po krátké nemoci) odjel po nedokončeném studiu průmyslovky s otcem, 
československým diplomatem v Sýrii a v Libanonu, do Bejrútu, kde vystudoval francouzské 
gymnázium. Po okupaci Československa v roce 1968 se už domů nevrátil. Studoval v anglické 
Cambridgi. V Londýně produkoval dvě divadelní hry. Oženil se s Irkou Deborah Shawovou, 
která pracovala pro George Lucase na projektu Star Wars. Spolu odjeli do Spojených států, 
kde Kolar začínal v Los Angeles jako asistent režie a produkční nízkorozpočtových hororů, ale 
spolupracoval třeba i na bondovce Never Say Never Again (1983, Nikdy neříkej nikdy; r. Irvin 
Kershner – V). Působil ve společnostech Fireline Productions a Crossover Film, než v roce 
1993 založil vlastní nezávislou produkční firmu KPI Entertainment, v níž vzniklo několik 
úspěšných titulů. Od 90. let podporoval Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kde 
byl v roce 1994 členem poroty a kde byly uvedeny jím produkované tituly Nevěsta větru a 
Hoši z County Clare. Manželka Deborah Shaw Kolarová pracuje jako projektová manažerka v 
agentuře Kean & Kolar Communications. – Filmografie: (podíl na produkci, není-li uvedeno 
jinak) Street Smart (1987, Chytrák; r. Jerry Schatzberg – TV), Masters of the Universe (1987, 
Vládci vesmíru; r. Gary Goddard – V), Bat*21 (1988; r. Peter Markle – V), Dvojitý zásah (1991, 
Double Impact; r. Sheldon Lettich), Storyville (1992; r. Mark Frost – V), Bláznivé dědictví 
(1993, Surf Ninjas; r. Neal Israel; prod.), Delta of Venus (1995, Venušin pahorek; r. Zalman 
King; prod. – V), City of Industry (1996, Pilní zloději; r. John Irvin; + herec – V), Inferno (1999; 
r. John G. Avildsen – V), Bride of the Wind (2001, Nevěsta větru; r. Bruce Beresford), The 
Boys from County Clare (2003, Hoši z County Clare; r. John Irvin). -tbk- 
 
Landau, Martin 
MARTIN LANDAU (nar. 20. 6. 1928, Brooklyn, New York – zem. 15. 7. 2017, Los Angeles, na 
vnitřní krvácení) pocházel z židovské rodiny. Po studiích na Prattově institutu pracoval jako 
ilustrátor v newyorském deníku The Daily News, ale po pěti letech odešel, aby se mohl věnovat 
divadlu. Vystupoval na regionálních a mimobroadwayských scénách a v polovině 50. let se stal 
členem známého Actors’ Studia, kde studoval pod vedením Lee Strasberga, Elii Kazana a 
Harolda Clurmana. První větší příležitost dostal v úloze manžela v zájezdním kanadsko-
americkém turné dramatu Paddyho Chayefskyho Uprostřed noci (1957–1958), což mu pomohlo 
se uplatnit v televizi a následně i ve filmu. Kromě řady antologií jako Omnibus, Playhouse 90, 
The Alfred Hitchcock Hour (Hodinka s Alfredem Hitchcockem – TV) nebo později Alfred 
Hitchcock Presents (Alfred Hitchcock uvádí – TV) se jako host objevil v desítkách televizních 
seriálů, mimo jiné The Goldbergs (Goldbergovi), Harbormaster (Náčelník přístavní policie), 
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Maverick, Sugarfoot, Lawman (Muž zákona), Gunsmoke (uveden v televizi), Tales of Wells 
Fargo (Příběhy Wells Farga), The Twilight Zone (Pásmo soumraku), Rawhide, The Lawless 
Years (Léta bez zákona), Johnny Staccato, The Untouchables (Neúplatní – TV), Wanted: Dead 
or Alive (Hledá se: živý nebo mrtvý), Johnny Ringo, Tate, Wagon Train (Karavana vozů), 
Checkmate (Šachmat), The Islanders (Ostrované), The Law and Mr. Jones (Zákon a pan 
Jones), Adventures in Paradise (Dobrodružství v ráji), The Twilight Zone (Pásmo soumraku), 
Rawhide, Bonanza, Outlaws (Psanci), The Rifleman (Muž s puškou), The Detectives 
(Detektivové), The Tall Man (Správný chlap), The Travels of Jaimie McPheeters (Cesty 
Jaimieho McPheeterse), The Outer Limits (Krajní meze), The Defenders (Obhájci), The 
Greatest Show on Earth (Největší představení na světě), Mr. Novak, I Spy (Jsem agent), A 
Man Called Shenandoah (Muž jménem Shenandoah), The Big Valley (Velké údolí), The Wild 
Wild West, Branded (Poznamenaný), The Man from U.N.C.L.E. (Muž z U.N.C.L.E.), Gunsmoke, 
Columbo (uveden v televizi), Matt Houston, Hotel, Buffalo Bill, Murder She Wrote (To je 
vražda, napsala – TV), The Twilight Zone (Zóna soumraku – TV), Blacke’s Magic (Blackeova 
kouzla). Popularitu získal postavou mistra převleků, agenta Rollina Handa v úspěšném seriálu 
Mission: Impossible (1966–1969; Zlatý glóbus, tři nominace na Emmy), ale po třech sezonách 
show opustil i s manželkou Barbarou Bainovou (nar. 1931) kvůli smluvním neshodám. Po 
manželčině boku ještě vytvořil hlavní úlohu velitele měsíční základny Johna Koeniga v britském 
sci-fi seriálu Space: 1999 (1975–1977, Vesmír: 1999) a pak ztělesnil patologa Sola Goldmana v 
kriminálním seriálu The Evidence (2006, Důkazy). Větší roli nemocného otce agenta Malonea 
měl v kriminálním seriálu Without a Trace (2004–2005, Beze stopy – TV) a v seriálu z 
hollywoodského zákulisí Entourage (2006–2008, Vincentův svět – TV) ztělesnil starého 
producenta Boba Ryana; obě kreace mu vynesly nominace na Emmy. Ve filmu na sebe poprvé 
upozornil jako úlisný Leonard, jeden ze zloduchů v Hitchcockově klasickém špionážním thrilleru 
Na sever Severozápadní linkou, a i nadále vytvářel většinou úlohy padouchů (římský generál 
Rufio v historickém spektáklu Kleopatra, velekněz Kaifáš v biblickém velkofilmu Největší příběh 
všech dob, bandita Jesse Coe ve westernu Nevada Smith). Jako televizní hvězda se na přelomu 
80. let marně pokoušel využít své popularity i ve filmu, ale většina jeho hereckých vystoupení se 
omezila na účinkování v podřadných snímcích, jež končily vesměs ve videodistribuci. Znovu se 
výrazně prosadil až na konci dekády jako newyorský finančník Abe Karatz v Coppolově 
životopisném snímku Tucker: Člověk a jeho sen (Zlatý glóbus) a oční lékař Juda Rosenthal, který 
nechá zavraždit nepohodlnou milenku, v Allenově filmu Zločiny a poklesky; za obě role byl 
nominován na Oscara. Teprve skutečná postava zapomenuté hvězdy hororů Bely Lugosiho v 
životopisném snímku Ed Wood (mimo jiné Oscar, Zlatý glóbus, Ceny NYFCC, LAFCA, NSFC) ho 
však vrátila na herecké výsluní. Ztělesnil například loutkáře Geppetta v pohádce Pinocchiova 
dobrodružství, realizované v českých exteriérech, majitele titulního biografu Harryho Trimblea v 
caprovském dramatu z 50. let Majestic, osamělého seniora Roberta Malonea, který se na stará 
kolena zamiluje, ve snímku Zralá láska či bývalého koncentráčníka Maxe Rosenbauma, 
pomáhajícího příteli při pátrání po osvětimském komandantovi, v Egoyanově dramatu 
Vzpomeň si. Jako pedagog působil od 60. let v hollywoodské pobočce Actors’ Studia (mezi jeho 
žáky patřili například Jack Nicholson a Anjelica Hustonová), již později s Markem Rydellem 
dlouhá léta vedli jako umělečtí ředitelé. Za své dílo byl mimo jiné vyznamenán na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně (1990; Berlinale Kamera), na Světovém filmovém 
festivalu v San Diegu (1998) a na Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu (2009). Obě dcery 
z rozvedeného manželství s herečkou Barbarou Bainovou (1957–1993) pracují v showbyznysu; 
Susan Landau Finchová (nar. 1960) jako producentka a Juliet Landauová (nar. 1965) jako 
herečka. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) Out of Dust (TV–1959, Z prachu; r. Ralph 
Nelson), Pork Chop Hill (1959, Pahorek Pork Chop; r. Lewis Milestone – TV), Na sever 
Severozápadní linkou (1959, North by Northwest; r. Alfred Hitchcock), The Sounds of Eden 
(TV–1959, Zvuky ráje; r. Buzz Kulik), The Gazebo (1959, Altánek; r. George Marshall – TV), 
Stagecoach to Dancers’ Rock (1962, Dostavník do Dancers’ Rock; r. Earl Bellamy), Kleopatra 
(1963, Cleopatra; r. Joseph L. Mankiewicz), Decision at Midnight (1963, Rozhodnutí o půlnoci; r. 
Lewis Allen), The Greatest Story Ever Told (1965, Největší příběh všech dob; r. George Stevens – 
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TV), The Hallelujah Trail (1965, Cesta spásy; r. John Sturges – TV), Nevada Smith (1965, Nevada 
Smith; r. Henry Hathaway), Rosolino Paternò, soldato (1969, Sebevražedné komando; r. Nanni 
Loy – TV), They Call Me MISTER Tibbs! (1970, Říkejte mi pane Tibbsi; r. Gordon Douglas – TV), A 
Town Called Bastard (1971, Město jménem Bastard; r. Robert Parrish), Welcome Home, Johnny 
Bristol (TV–1972, Vítej doma, Johnny Bristole; r. George McCowan), Black Gunn (1972, Černý 
Gunn; r. Robert Hartford-Davis), Savage (TV–1973; r. Steven Spielberg), Una magnum Special 
per Tony Saitta (1976, Magnum Special pro Tonyho Saittu; r. Alberto De Martino), The Fall of 
the House of Usher (TV–1979, Zánik domu Usherů; r. James L. Conway), The Last Word (1979, 
Poslední slovo; r. Roy Boulting – TV), The Death of Ocean View Park (TV–1979, Smrt v Ocean 
View Park; r. E. W. Swackhamer), Meteor (1979; r. Ronald Neame – TV), Without Warning 
(1979, Bez varování; r. Greydon Clark), The Return (1980, Návrat; r. Greydon Clark), The Harlem 
Globetrotters on Gilligan’s Island (TV–1981, Harlem Globetrotters na Gilliganově ostrově; r. 
Peter Baldwin), The Being (1981, Bytost; r. Jackie Kongová), Alone in the Dark (1982, Sám v 
temnotě; r. Jack Sholder), Trial by Terror (1983, Anabáze hrůzy; r. Hildy Brooksová), Access 
Code (1984, Přístupový kód; r. Mark Sobel – TV), Kung Fu: The Movie (TV–1986; r. Richard Lang 
– V), Treasure Island (1986, Ostrov pokladů; r. Raul Ruiz), Sweet Revenge (1986, Sladká pomsta; 
r. Mark Sobel – TV), Empire State (1987; r. Ron Peck – V), The Return of the Six Million Dollar 
Man and the Bionic Woman (TV–1987, Návrat muže za šest milionů dolarů a bionické ženy; r. 
Ray Austin), Cyclone (1987, Cyklón; r. Fred Olen Ray – V), Delta Fever (1987; r. William Webb), 
W.A.R.: Women Against Rape (1987, Válka: Ženy proti znásilnění; r. Raphael Nussbaum), Run... 
If You Can! (1987; Utíkej... jestli můžeš!; r. Virginia Lively Stoneová), Real Bullets (1988, 
Opravdové náboje; r. Lance Lindsay), Tucker: The Man and His Dream (1988, Tucker: Člověk a 
jeho sen; r. Francis Ford Coppola – TV), Paint It Black (1989, Umění smrti; r. Tim Hunter – TV), 
Zločiny a poklesky (1989, Crimes and Misdemeanors; r. Woody Allen), The Neon Empire (TV–
1989, Neónová říše; r. Larry Peerce – V), Max and Helen (TV–1990, Max a Helena; r. Philip 
Saville – V), By Dawn’s Early Light (TV–1990, Za ranního rozbřesku; r. Jack Sholder – V), The 
Color of Evening (1990, Barva večera; r. Steve Stafford), Firehead (1991, Ohnivá hlava; r. Peter 
Yuval – V), No Place to Hide (1991, V ohrožení; r. Richard Danus – V), Something to Live For: 
The Alison Gertz Story (TV–1992, Osudová láska; r. Tom McLaughlin – TV), Legacy of Lies (TV–
1992, Dědictví lží; r. Bradford May – V), Mistress (1992, Milenky; r. Barry Primus – V), Někdo se 
dívá (1993, Sliver; r. Phillip Noyce), 12:01 (TV–1993; r. Jack Sholder), Eye of the Stranger (1993, 
Záhadný pohled cizince; r. David Heavener – V), Time Is Money (1993, Čas jsou peníze; r. Paolo 
Barzman – TV), Křižovatka (1994, Intersection; r. Mark Rydell), Ed Wood (1994, Ed Wood; r. Tim 
Burton), Joseph (TV–1995, Bible – Starý zákon: Josef; r. Roger Young – TV), City Hall (1996, 
Vyšší zájem; r. Harold Becker – V), Pinocchiova dobrodružství (1996, The Adventures of 
Pinocchio; r. Steve Barron), The Elevator (1996, Výtah; r. Arthur Borman, Nigel Dick, Rafael 
Zelinsky), B*A*P*S (1997, Bláznivé holky na lovu; r. Robert Townsend – TV), Legend of the 
Spirit Dog (1997, Legenda o psu Spiritovi; r. Michael Spence, Martin Goldman; hlas), Merry 
Christmas, George Bailey (TV–1997, Veselé Vánoce, Georgi Bailey; r. Matthew Diamond), 
Akta X – Film (1998, The X Files; r. Rob Bowman), Hráči (1998, Rounders; r. John Dahl), EdTV 
(1999, Ed TV; r. Ron Howard), The Joyriders (1999, Bláznivá jízda; r. Bradley Battersby – TV), 
Bonanno: A Godfather’s Story (TV–1999, Bonanno: Život mafiána; r. Michel Poulette – TV), 
The New Adventures of Pinocchio (1999, Pinocchiova nová dobrodružství; r. Michael 
Anderson), Ospalá díra (1999, Sleepy Hollow; r Tim Burton), Carlo’s Wake (1999, Karlův 
pohřeb; r. Mike Valerio – TV), In the Beginning (TV–2000, Na počátku; r. Kevin Connor – TV), 
Ready to Rumble (2000, Hromy a blesky; r. Brian Robbins – V), Very Mean Men (2000, Velmi 
zlí muži; r. Tony Vitale), Shiner (2000, Zlaťák; r. John Irvin – TV), Haven (TV–2000, Přístav; r. 
John Gray – TV), The Majestic (2001, Majestic; r. Frank Darabont – V), Hollywood Homicide 
(2003, Detektivové z Hollywoodu; r. Ron Shelton – V), The Commission (2003, Komise; r. 
Mark Sobel), Wake (2003, Tryzna; r. Henry LeRoy Finch), The Aryan Couple (2004, Árijský pár; 
r. John Daly – TV), Love Made Easy (2006, Láska podle příručky; r. Peter Luisi), An Existential 
Affair (2006, Existenciální vztah; r. Peggy Bruenová), David & Fatima (2008; r. Alain Zaloum), 
Lovely, Still (2008, Zralá láska; r. Nik Fackler; + spol. prod. – TV), Harrison Montgomery (2008; 
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r. Daniel Davila – TV), Město Ember (2008, City of Ember; r. Gil Kenan), Billy: The Early Years 
(TV–2008, Billy: Raná léta; r. Robby Benson), anim. f. Číslo 9 (2009, 9; r. Shane Acker; hlas), 
Ivory (2010, Slonovina; r. Andrew W. Chan), Mysteria (2011; r. Lucius C. Kuert), Have a Little 
Faith (TV–2011, Měj trochu víry; r. Jon Avnet), anim. f. Frankenweenie: Domácí mazlíček 
(2012, Frankenweenie; r. Tim Burton; hlas), Anna Nicole (TV–2013; r. Mary Harronová – TV), 
Outlaw Prophet: Warren Jeffs (TV–2014, Warren Jeffs: Prorok mimo zákon; r. Gabriel Range 
– TV), Vincentův svět (2015, Entourage; r. Doug Ellin), Remembering Nigel (2015, 
Vzpomínání na Nigela; r. Frank Howson), Vzpomeň si (2015, Remember; r. Atom Egoyan), 
The Red Maple Leaf (2016; r. Frank D’Angelo), The Last Poker Game (2017, Poslední partie 
pokeru; r. Howard L. Weiner), Without Ward (2017, Bez Warda; r. Cory Cataldo). -mim- 
 
Romero, George A. 
GEORGE A. ROMERO (vlastním jménem George Andrew Romero, nar. 4. 2. 1940, Bronx, New 
York – zem. 16. 7. 2017, Toronto, na rakovinu plic) měl po rodičích kubánské a litevské 
předky. Už ve čtrnácti letech natáčel amatérské 8mm filmy. Vystudoval design a divadlo na 
Carnegieho technologickém institutu v Pittsburghu, kde se usadil a kde vznikla většina jeho 
děl. S přáteli založil společnost Image Ten Productions, specializovanou na výrobu 
průmyslových a reklamních snímků. S minimálními prostředky natočil klasický horor Noc 
žijících mrtvých, jenž ho rázem zařadil mezi přední představitele žánru a jejž v průběhu své 
kariéry různými způsoby obměňoval. Pracoval rovněž pro televizi; jako režisér a producent 
seriálu sportovních dokumentů Winners (1973, Vítězové), jako spolurežisér a výkonný 
producent speciálu Magic at the Roxy (1976, Kouzelníci v Roxy) a jako scenárista a výkonný 
producent hraného seriálu Tales from the Darkside (1984–1988, Příběhy z temnot – TV). Od 
poloviny 70. let často spolupracoval s brilantním maskérem a trikařem Tomem Savinim. Jeho 
nejlepší filmy, na nichž se zpravidla podílel ve více funkcích, se při zcela vážném pojetí, 
akcentovaném názorným zobrazením násilí, vyznačují výraznými prvky sociální satiry. 
Některé z nich se dočkaly remaků, s nimiž neměl nic společného (Úsvit mrtvých – 2004, Noc 
oživlých mrtvol 3D – 2006 a jiné), stejně jako s celou záplavou odvozenin a kopií. Za své dílo, 
jež položilo základy moderního filmového hororu, byl vyznamenán na Fantafestivalu v Římě 
(1993), na Filmovém festivalu hororu v New Yorku (2002) a na Katalánském mezinárodním 
filmovém festivalu v Sitges (2007). V roce 2015 byl hostem Mezinárodního filmového 
festivalu v Karlových Varech. Jeho druhou manželkou byla herečka Christine Forrestová 
(1981–2010), s níž vychoval dvě děti. V září 2011 se oženil s kanadskou historičkou a 
spisovatelkou Suzanne Desrocherovou, s níž se usadil v Torontu. Syn z prvního manželství 
Cameron Romero (nar. 1972) pracuje jako režisér a producent, dcera z druhého svazku Tina 
Romeroová se po filmových studiích rovněž pokouší uplatnit v oboru. – Filmografie: (režie, 
není-li uvedeno jinak) příběh skupiny lidí, bránících se na osamělé farmě útoku zombiů, Noc 
oživlých mrtvol (1968, Night of the Living Dead; + spol. sc., kam., střih, herec), romantický 
příběh mladíka, hledajícího své místo v životě, There’s Always Vanilla (1971, Vždycky je tu 
vanilka; + kam., střih, hlas), horor o ženě, jež si začne zahrávat s čarodějnictvím a přestane 
rozlišovat mezi realitou a fikcí, Hungry Wives (1972, Hladové manželky; + sc., kam., střih), 
poznamenaný zásahy distributora, příběh městečka, nakaženého virem biologického moru, 
The Crazies (1973, Podivní; + sc., střih, herec), střm. dok. O. J. Simpson: Juice on the Loose 
(1974, O. J. Simpson: Nespoutaná energie; + střih), příběh mladíka, jenž se domnívá, že je 
upírem, Martin (1976; + sc., střih, herec), úspěšné pokračování jeho prvotiny Dawn of the 
Dead (1978, Úsvit mrtvých; + sc., střih, herec – V), ambiciózní snímek, přenášející 
artušovskou legendu do současného prostředí kočovných herců, Knightriders (1981, Rytíři; + 
sc., spol. střih – V) s Edem Harrisem, komiksová parafráze podle povídek Stephena Kinga 
Creepshow (1982; + spol. střih – V), závěrečný film z volné trilogie o zombiích Day of the 
Dead (1985, Den mrtvých; + sc., herec), horor o zvířeti, ohrožujícím ochrnutého člověka, 
jemuž má sloužit, Monkey Shines (1988, Vražedná opice; + sc. – V), adaptace povídky Edgara 
Allana Poea The Facts in the Case of Mr. Valdemar (Fakta v případu pana Valdemara; + sc.) 
do diptychu Due occhi diabolici (1990, Dvě ďábelské oči – V), horor podle románu Stephena 
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Kinga The Dark Half (1991, Temná polovina; + sc., spol. prod. – V) s Timothym Huttonem, 
příběh muže, jenž se jednoho dne probudí bez tváře a začne se mstít těm, kdo ho ponižovali, 
Bruiser (2000, Drtič; + sc. – V) s Jasonem Flemyngem, horor, navazující na populární trilogii, 
Země mrtvých (2005, Land of the Dead; + sc.), další pokračování Diary of the Dead (2007, 
Deník mrtvých; + sc., herec – V) a Survival of the Dead (2009, Přežití mrtvých; + sc., spol. 
prod.); (herec) Flight of the Spruce Goose (1986, Let Vyšňořené husy; r. Lech Majewski), 
Mlčení jehňátek (1990, The Silence of the Lambs; r. Jonathan Demme), Dead Eyes Open 
(2006, Mrtvé oči dokořán; r. Ralf Möllenhoff), A Fish Story (2013, Rybí příběh; r. Matt 
Birman); (scénář, není-li uvedeno jinak) Creepshow 2 (1987, Plíživý děs; r. Michael Gornick – 
V), segment Cat from Hell (Kočka z pekla) z filmu Tales from the Darkside: The Movie (1990, 
Příběhy z temnot: Film; r. John Harrison – V), Night of the Living Dead (1990, Noc oživlých 
mrtvol; r. Tom Savini; + spol. nám., spol. prod. – V); (podíl na výkonné produkci, není-li 
uvedeno jinak) Deadtime Stories (2009, Strašidelné příběhy; r. Jeff Monahan, Michael Fischa, 
Tom Savini; + herec – V), Podivní (2010, The Crazies; r. Breck Eisner), Deadtime Stories 2 
(2011, Strašidelné příběhy 2; r. Matt Walsh, Jeff Monahan, Michael Fischa; + herec). -mim- 
 
Rich, Claude 
CLAUDE RICH (nar. 8. 2. 1929, Štrasburk – zem. 20. července 2017, Orgeval, Yvelines, 
Francie) byl synem obchodního inženýra, který pracoval u petrolejářské společnosti. Po 
ukončení středoškolských studií pracoval jako bankovní úředník a současně navštěvoval 
herecké kurzy Charlese Dullina v divadle l’Atelier. V hereckém vzdělávání pak pokračoval u 
Georgese Leroye na Národní konzervatoři dramatického umění v Paříži (1949–1953). 
Hereckou kariéru zahájil na tamních divadelních scénách, kde účinkoval až do pozdního věku. 
V roce 1955 si ho všiml režisér René Clair a svěřil mu roli ženicha Clauda v legendární komedii 
Velké manévry. Během 60. let se nejlépe osvědčil v tragikomických postavách mladých 
mužů, jejichž chování vyvolává v okolí značné zmatky: geniální restaurátor starých rukopisů a 
padělatel dokladů Georges Matouzec v kriminální komedii Přátelé kopretiny nebo schopný 
úředník Christian Martin v přepisu divadelní komedie Clauda Magniera Oskar. Zvládal ovšem 
i náročnější polohy: lékař, sloužící za trest na pomocné rybářské lodi, v psychologickém 
dramatu Krab-bubeník či inteligentní, cynický a záludný komisař Ballestrat v kriminálním 
dramatu podle skutečné události Válka policajtů. Za roli Clauda Riddera v Resnaisově snímku 
Miluji tě, miluji tě získal Cenu za mužský heercký výkon ex aequo na Mezinárodním filmovém 
festivalu v San Sebastiánu 1968 a za postavu zrádného francouzského politika přelomu 18. a 
19. století Talleyranda-Périgorda v Molinarově adaptaci hry Jeana-Clauda Brisvilla Večeře 
získal Césara 1992. Od roku 1977 se objevoval ve filmu sporadicky a věnoval se divadlu. 
Napsal také dvě hry, v nichž vystupoval: Le zouave (1975, Zuáv) a Un habit pour l’hiver (1979, 
Šaty na zimu). V 90. letech se nejčastěji uplatňoval v úlohách seriózních mužů většinou v 
historických filmech, z nichž mnohé vycházejí ze známých literárních předloh: vévoda de 
Crassac ve volném pokračování Dumasových mušketýrských příběhů D’Artagnanova dcera, 
Chamblin v adaptaci Balzacova románu Plukovník Chabert, dr. Max Demant v ekranizaci 
románu Josepha Rotha Pochod Radeckého, generál Pitard de Lauzier v přepisu románu 
Rogera Vercela Kapitán Conan, hrabě de Sainteville v psychologickém dramatu podle 
románu Louise Aragona Krásné léto 1914, otec malíře Toulouse-Lautreca ve výpravném 
životopisném filmu Lautrec. V roce 2002 obdržel Čestného Césara. Byl nositelem 
vyznamenání Rytíře (1991) a Důstojníka (2003) Řádu Čestné legie a Komandéra Národního 
řádu za zásluhy (2009). Několikrát navštívil Prahu (poprvé v roce 1945 a naposledy 1993). 
Jeho manželkou byla od roku 1959 herečka Catherine Richová (1932–2021). Jejich druhá 
dcera Delphine Richová (nar. 1961) je rovněž herečkou. – Filmografie: (herec, není-li 
uvedeno jinak) Velké manévry (1955, Les grandes manoeuvres; r. René Clair), Mitsou (1956; 
r. Jacqueline Audryová), C’est arrivé à Aden (1956, Stalo se v Adenu; r. Michel Boisrond), Le 
revizor (TV–1956, Revizor; r. Marcel Bluwal), La polka des menottes (1957, Polka policejních 
pout; r. Raoul André), La garçonne (1957, Svobodná dívka; r. Jacqueline Audryová), 
Nevídáno, neslýcháno (1958, Ni vu, ni connu (; r. Yves Robert), kr. f. Ligne de vie (1958, Čára 
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života; r. Jean Leduc), Ce soir ou jamais (1960, Dnes večer nebo nikdy; r. Michel Deville – TV), 
epizoda Manželství (Le mariage; r. René Clair) z filmu Francouzka a láska (1960, La Française 
et l’amour), L’homme à femmes (1960, Záletník; r. Jacques-Gérard Cornu), Coctail party 
(1960, Koktejlový večírek; r. Jean Vernier), Les joueurs (TV–1960, Hráči; r. Marcel Bluwal), 
Une beau dimanche de septembre (TV–1960, Krásná zářijová neděle; r. Marcel Cravenne), 
Les petits matins (1961, Časná rána; r. Jacqueline Audryová), La chambre ardente (1961, 
Soud ohně; r. Julien Duvivier), skeč L’avarice (Lakota; r. Claude Chabrol) z filmu Les sept 
péchés capitaux (1961, Sedm smrtelných hříchů), Všechno zlato světa (1961, Tout l’or du 
monde; r. René Clair), Ďábel a desatero (1962, Le diable et les Dix Commandements; r. Julien 
Duvivier; hlas), Le caporal épinglé (1962, Desátník smolař; r. Jean Renoir – TV), Copacabana 
Palace (1962; r. Steno), Le fantôme de Canterville (TV–1962, Strašidlo cantervillské; r. Marcel 
Cravenne), Comment trouvez-vous ma soeur? (1963, Co si myslíte o mé sestře?; r. Michel 
Boisrond), Les tontons flingeurs (1963, Povedení strejcové; r. Georges Lautner), Constance 
aux enfers (1963, Dvojnásobná vražda; r. François Villiers), La chasse ou l’amour (TV–1963, 
Lov nebo láska; r. Alain Boudet), La chasse à l’homme (1964, Honba na muže; r. Édouard 
Molinaro – TV), Le repas des fauves (1964, Hostina šelem; r. Christian-Jaque), Mata-Hari, 
agent H 21 (1964; r. Jean-Louis Richard), Les copains (1965, Kumpáni; r. Yves Robert), Un 
milliard dans un billard (1965, Diamantový biliár; r. Nicolas Gessner – TV), L’or du duc (1965, 
Vévodovo zlato; r. Jacques Baratier), L’Apollon de Bellac (TV–1965, Apollón z Bellacu; r. 
Gilbert Pineau), Bezejmenná hvězda (1966, Steaua fara nume/Mona, lʹétoile sans nom; r. 
Henri Colpi), Monsieur le président-directeur-général (1966, Pan prezident-generální ředitel; 
r. Jean Girault), Paris brûle-t-il? (1966, Hoří Paříž?; r. René Clément), Přátelé kopretiny (1966, 
Les compagnons de la marguerite; r. Jean-Pierre Mocky), Le vampire de Bougival (TV–1966, 
Upír z Bougivalu; r. Philippe Ducrest), La mariée était en noir (1967, Nevěsta byla v černém; 
r. François Truffaut – TV), Oskar (1967, Oscar; r. Édouard Molinaro), Je t’aime je t’aime 
(1968, Miluji tě, miluji tě; r. Alain Resnais), Une veuve en or (1969, Zlatá vdova; r. Michel 
Audiard – TV), Con quale amore, con quanto amore (1969, S takovou láskou; r. Pasquale 
Festa Campanile), Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa (1970, Šantánová Nini; r. 
Marcello Fondato – TV), Ore’ach B’Onah Metah/The Traveller (1970, Klient v mrtvé sezóně; 
r. Moshé Mizrahi), La race des seigneurs (1974, Vyvolení; r. Pierre Granier-Deferre – TV), 
L’ironie du sort (1974, Ironie osudu; r. Édouard Molinaro), Stavisky (1974; r. Alain Resnais – 
TV), Janova žena (1974, La femme de Jean; r. Yannick Bellonová), Le futur aux trousses 
(1974, Budoucnost v patách; r. Dolorès Grassianová), Nelítostný souboj (1975, Adieu poulet; 
r. Pierre Granier-Deferre), Monsieur Jadis (TV–1975, Pan Jadis; r. Michel Polac), Le crabe-
tambour (1977, Krab-bubeník; r. Pierre Schoendoerffer), Válka policajtů (1979, La guerre des 
polices; r. Robin Davis), La revanche (1981, Odplata; r. Pierre Lary), Un matin rouge (1982, 
Rudé jitro; r. Jean-Jacques Aublanc), L’ours en peluche (TV–1982, Plyšový medvídek; r. 
Édouard Logereau), Fausses notes (TV–1982, Falešné poznámky; r. Peter Kassovitz), Un habit 
pour l’hiver (TV–1982, Šaty na zimu; r. Pierre Badel; + nám.), Maria Chapdelaine (TV–1983, 
Maria Chapdelainová; r. Gilles Carle – TV), Les mots pour le dire (1983, Slova, která se mají 
říci; r. José Pinheiro), Dans la citadelle (TV–1983, V citadele; r. Peter Kassovitz), Escalier C 
(1985, Schodiště C; r. Jean-Charles Tacchella), L’énigme blanche (TV–1985, Bílá záhada; r. 
Peter Kassovitz), Le grand secret (TV–1987, Velké tajemství; r. Jacques Trébouta), Les 
cigognes n’en font qu’à leur tête (1988, Čápi mají svoji hlavu; r. Didier Kaminka – TV), 
Histoires d’ombres (TV–1988, Příběhy stínů; r. Denys Granier-Deferre), La piovra 4 (TV–1988, 
Chobotnice 4; r. Luigi Perelli – TV), Promotion canapé (1990, Povýšení přes postel; r. Didier 
Kaminka), Embuscades (TV–1990, Léčky; r. Peter Kassovitz), Stirn et Stern (TV–1990, Stirn a 
Stern; r. Peter Kassovitz), Orient-express: Wanda (TV–1991; r. Bruno Gantillon), 
L’accompagnatrice (1992, Klavíristka; r. Claude Miller – TV), Le souper (1992, Večeře; r. 
Édouard Molinaro), Bonsoir (1992, Dobrý večer; r. Jean-Pierre Mocky), La verité en face (TV–
1993, Tváří v tvář pravdě; r. Étienne Périer – TV), La fille de d’Artagnan (1994, D'Artagnanova 
dcera; r. Bertrand Tavernier – TV), Le colonel Chabert (1994, Plukovník Chabert; r. Yves 
Angelo – TV), Radetzkymarsch (1994, Pochod Radeckého; r. Axel Corti, Gernot Roll), Le jardin 



236 
 

des plantes (TV–1994, Dědečkova zahrada; r. Philippe de Broca – TV), Été brulant (TV–1994, 
Horké léto; r. Jérôme Foulon), Les vacances de l’inspecteur Lester (TV–1994, Dovolená 
inspektora Lestera; r. Alain Wermus), Mort d’un gardien de la paix (TV–1994, Smrt strážce 
pořádku; r. Josée Dayanová), Dis-moi oui... (1995, Řekni mi své ano; r. Alexandre Arcady – 
TV), La fête des pères (TV–1995, Svátek otců; r. Jean-Daniel Verhaeghe), Désiré (1996; r. 
Bernard Murat), Captaine Conan (1996, Kapitán Conan; r. Bertrand Tavernier – V), Le bel été 
1914 (1996, Krásné léto 1914; r. Christian de Chalonge), Mon père avait raison (TV–1996, 
Otec měl pravdu; r. Roger Vadim), Nel profondo paese straniero (1997, Hluboko v cizí zemi; 
r. Fabio Carpi), Homere: Portrait de l’artiste dans ses vieux jours (1997, Homér: Portrét 
umělce jako starého muže; r. Fabio Carpi), Lautrec (1997, Lautrec; r. Roger Planchon), Le 
rouge et le noir (TV–1997, Červený a černý; r. Jean-Daniel Verhaeghe – TV), Faussaires et 
assassins (TV–1997, Padělatelé a vrazi; r. Peter Kassovitz; + spol. sc.), Clarissa (TV–1997; r. 
Jacques Deray), Le derrière (1998, Zadek; r. Valérie Lemercierová), La bûche (1999, Pusa; r. 
Danièle Thompsonová – V), Balzac (TV–1999; r. Josée Dayanová – TV), Les acteurs (2000, 
Herci; r. Bertrand Blier – V), Concorrenza sleale (2001, Nekalá soutěž; r. Ettore Scola), 
Thérèse et Léon (TV–2001, Tereza a Leon; r. Claude Goretta), Asterix a Obelix: Mise 
Kleopatra (2002, Astérix & Obelix: Mission Cléopâtre; r. Alain Chabat), Les amants de 
Mogador (2002, Milenci z Mogadoru; r. Suheil Ben-Barka), Papa Giovanni – Ioannes XXIII 
(TV–2002, Jan XXIII: Papež míru; r. Giorgio Capitani – TV), Le mystère de la chambre jaune 
(2003, Záhada žlutého pokoje; r. Bruno Podalydès – TV), Le coût de la vie (2003, Cena života; 
r. Philippe Le Guay – TV), Rien, voilà l’ordre (2003, U nás je pořádek; r. Jacques Baratier), Là-
haut, un roi au-dessus des nuages (2003, Tam nahoře, král nad mraky; r. Pierre 
Schoendoerffer), Le cou de la girafe (2004, Žirafí krk; r. Safy Nebbou – TV), Le parfum de la 
dame en noir (2005, Vůně dámy v černém; r. Bruno Podalydès – V), Galilée ou L’amour de 
Dieu (TV–2005, Galileo aneb Boží láska; r. Jean-Daniel Verhaeghe), La séparation (TV–2005, 
Rozluka; r. François Hanss), Les rois maudits (TV–2005, Prokletí králové; r. Josée Dayanová – 
TV), Président (2006, Prezident; r. Lionel Delplanque – TV), Couers (2006, Zbloudilá srdce; r. 
Alain Resnais – TV), Voltaire et l’affaire Calas (TV–2007, Voltaire a případ Calas; r. Francis 
Reusser), Aide-toi, le ciel t’aidera (2008, Pomoz si, nebe ti pomůže; r. François Dupeyron), Le 
crime est notre affaire (2008, Vražda ve vlaku; r. Pascal Thomas – TV), Bancs publics 
/Versailles rive droite/ (2009, Veřejné lavičky /Versailles pravý břeh/; r. Bruno Podalydès), La 
reine morte (TV–2009; Mrtvá královna; r. Pierre Boutron), Co kdybychom žili společně? 
(2011, Et si on vivait tous ensemble?; r. Stéphane Robelin), Bouquet final (TV–2011, 
Pohřební kytice; r. Josée Dayanová), 10 jours en or (2012, 10 dní ve zlatě; r. Nicolas 
Brossette), Cherchez Hortense (2012, Hledá se Hortense; r. Pascal Bonitzer), Ladygrey (2015; 
r. Alain Choquart). -fik- 
 
Heard, John 
JOHN HEARD (vlastním jménem John Matthew Heard Jr., nar. 7. 3. 1946, Washington – zem. 21. 
7. 2017, Palo Alto, Kalifornie) absolvoval v roce 1968 bakalářská studia na Clarkově univerzitě v 
massachusettském Worcesteru. Ještě krátce studoval na Americké katolické univerzitě ve 
Washingtonu, než zkusil štěstí na regionálních a mimobroadwayských jevištích. Zaujal rolí 
homosexuálního rekruta Billyho v první inscenaci kontroverzní hry Davida Rabea Ztracenci (New 
Haven; 1976) a potom dvakrát získal Cenu Obie, za hlavní úlohu vojáka v dramatu Davida 
Berryho o vietnamské válce Registrace hrobů (+ Theatre World Award 1977) a o tři roky později 
za kombinaci dvou rolí, Cassia v Othellovi, inscenovaném v rámci Newyorského 
shakespearovského festivalu, a hlavní postavy v jednoaktovce Michaela Wellera Rozchod. Ve 
filmu upoutal pozornost hlavními úlohami ve dvou snímcích Joan Micklin Silverové, jako 
reportér Harry v dramatu z novinářského prostředí Mezi řádky a jako zamilovaný Charles v 
milostném příběhu Střemhlav. Na přelomu 80. let vytvořil své nejlepší role, spisovatele Jacka 
Kerouaca v životopisném filmu Tlukot srdce a zejména postiženého vietnamského veterána 
Alexe Cuttera v nedoceněném dramatu Cutterova cesta. Nestal se však představitelem hlavních 
rolí, ale vyhledávaným charakterním hercem v hollywoodských filmech, často jako úspěšný 
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obchodník nebo manažer. Ztělesnil například zamilovaného zoologa Olivera Yatese v hororu 
Kočičí lidé, flegmatického barmana Toma v černé komedii Po zavírací hodině, ambiciózního 
zaměstnance hračkářské firmy Paula v rodinné komedii Velký či skeptického neurologa 
Kaufmana v dramatu Čas probuzení. Patrně nejznámější v jeho filmografii je ovšem postava 
tatínka v úspěšné komedii Sám doma a v jejím pokračování. Od 90. let se stále častěji objevoval 
v televizi. Úloha zkorumpovaného detektiva Vina Makaziana v několika epizodách seriálu The 
Sopranos (1999, Rodina Sopranů – TV) mu vynesla nominaci na Emmy. Vytvořil také hlavní 
úlohu okresního návladního Roye Fortrigga v kriminálním seriálu podle Grishamova románu The 
Client (1995–1996, Klient – TV) a postavu guvernéra Tancrediho v první řadě seriálu Prison 
Break (2005–2006, Útěk z vězení – TV). Často vystupoval jako host, mimo jiné v seriálech Kate & 
Allie, Tales from the Darkside (Příběhy z temnot – TV), Alfred Hitchcock Presents (Příběhy 
Alfreda Hitchcocka – TV), Miami Vice (uveden v televizi), The Equalizer (Vyrovnávač), Law & 
Order (Zákon a pořádek), The Outer Limits (Krajní meze – TV), Law & Order: Criminal Intent 
(Zákon a pořádek: Zločinné úmysly – TV), Touched by an Angel (Dotek anděla – TV), Law & 
Order: Special Victims Unit (Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti – TV), Hack (Taxík – 
TV), CSI: Miami (Kriminálka Miami – TV), Jack & Bobby, Numb3rs (Vražedná čísla – TV), 
Battlestar Galactica (uveden v televizi), Cavemen (Jeskynní lidé), Entourage (Vincentův svět – 
TV), My Own Worst Enemy (Můj nejhorší nepřítel), The Beast (Zvíře – TV), Southland 
(Policajti z L. A.), Gravity (Tíha života), The Chicago Code (Chicago: Zákon ulice – TV), 
Perception (Prozíravost – TV), CSI: Crime Scene Investigation (Kriminálka Las Vegas – TV), 
Modern Family (Taková moderní rodinka – TV), Person of Interest (Lovci zločinců – TV), 
Mistresses (Milenky), NCIS: Los Angeles (Námořní vyšetřovací služba: L. A. – TV), The Lizzie 
Borden Chronicles (Kronika Lizzie Bordenové), Elementary (Jak prosté – TV), MacGyver, APB 
(Policejní oběžník), Outsiders. Hrál rovněž v krátkých filmech. První z jeho tří žen byla herečka 
Margot Kidderová (1979–1980), která od něho odešla po šesti dnech. Kromě dvou dětí z 
druhého manželství měl ještě syna ze vztahu s herečkou Melissou Leoovou. Jeho starší sestra 
Cordis Heardová (nar. 1944) je také herečkou. – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak) 
Valley Forge (TV–1975; r. Fielder Cook), Rush It (1976, Pospěš si; r. Gary Youngman), Between 
the Lines (1977, Mezi řádky; r. Joan Micklin Silverová), First Love (1977, První láska; r. Joan 
Darlingová – TV), On the Yard (1978, Na vězeňském dvoře; r. Raphael D. Silver), The Scarlet 
Letter (TV–1979, Šarlatové písmeno; r. Rick Hauser), Head over Heels (1979, Střemhlav; r. Joan 
Micklin Silverová – TV), Heart Beat (1980, Tlukot srdce; r. John Byrum – TV), Cutter’s Way (1981, 
Cutterova cesta; r. Ivan Passer – TV), Cat People (1982, Kočičí lidé; r. Paul Schrader – TV), Will 
There Really Be a Morning? (TV–1983, Dočkáme se někdy rána?; r. Fielder Cook – TV), Legs (TV–
1983, Nohy; r. Jerrold Freedman), Best Revenge (1983, Nejlepší pomsta; r. John Trent), C.H.U.D. 
(1984; r. Douglas Cheek – V), Violated (1984, Znásilněná; r. Richard Cannistraro), Too Scared to 
Scream (1984, Bez sebe hrůzou; r. Tony Lo Bianco), Heaven Help Us (1984, Seminaristé; r. 
Michael Dinner – TV), After Hours (1985, Po zavírací hodině; r. Martin Scorsese – V), Tender Is 
the Night (TV–1985, Něžná je noc; r. Robert Knights), The Trip to Bountiful (1985, Výlet do 
městečka Bountiful; r. Peter Masterson), Out on a Limb (TV–1986, Na tenkém ledě; r. Robert 
Butler – TV), The Telephone (1988, Telefon; r. Rip Torn – TV), The Milagro Beanfield War (1988, 
Válka o fazolové pole; r. Robert Redford – TV), The Seventh Sign (1988, Sedmé znamení; r. Carl 
Schultz – V), Necessity (TV–1988, Nutnost; r. Michael Miller), Velký (1988, Big; r. Penny 
Marshallová), Betrayed (1988, Hořící kříže; r. Costa-Gavras – V), Beaches (1988, Osudové pláže; 
r. Garry Marshall – TV), Virtuoso (TV–1989; r. Tony Smith), The Package (1989, Eskorta; r. 
Andrew Davis – V), Cross of Fire (TV–1989, Ohnivý kříž; r. Paul Wendkos), Mindwalk (1990, 
Filozofická debata; r. Bernt Capra), The End of Innocence (1990, Konec nevinnosti; r. Dyan 
Cannonová), Sám doma (1990, Home Alone; r. Chris Columbus), Čas probuzení (1990, 
Awakenings; r. Penny Marshallová), Blown Away (TV–1990, Ohromená; r. Michael Miller), 
Rambling Rose (1991, Popínavá růže; r. Martha Coolidgeová – V), Deceived (1991, Podvedená; 
r. Damian Harris – TV), Radio Flyer (1992; r. Richard Donner – V), Gladiátor (1992, Gladiator; r. 
Rowdy Herrington), Waterland (1992, Vodní země; r. Stephen Gyllenhaal – TV), Sám doma 2: 
Ztracen v New Yorku (1992, Home Alone 2: Lost in New York; r. Chris Columbus), Dead Ahead: 
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The Exxon Valdez Disaster (TV–1992, Havárie Exxonu Valdez; r. Paul Seed – TV), Me and 
Veronica (1992, Veronika a já; r. Don Scardino – TV), There Was a Little Boy (TV–1993, Byl jeden 
malý chlapec; r. Mimi Lederová), S nasazením života (1993, In the Line of Fire; r. Wolfgang 
Petersen), Případ Pelikán (1993, The Pelican Brief; r. Alan J. Pakula), Spoils of War (TV–1994, 
Válečná kořist; r. David Greene – V), Because Mommy Works (TV–1994, Protože máma pracuje; 
r. Robert Markowitz – TV), Předtím a potom (1995, Before and After; r. Barbet Schroeder), My 
Fellow Americans (1996, Mí drazí Američané; r. Peter Segal – V), One Eight Seven (1997, § 187; 
r. Kevin Reynolds – V), Executive Power (1997, Výkonná moc; r. David L. Corley), Men (1997, 
Muži; r. Zoe Clarke-Williamsová), Silent Cradle (1997, Prázdná postýlka; r. Paul Ziller – TV), Hadí 
oči (1998, Snake Eyes; r. Brian De Palma), Desert Blue (1998, Voda na poušti; r. Morgan J. 
Freeman – TV), The Pact (1998, Smlouva; r. Rodney Gibbons), Fish Out of Water (1999, Jako 
ryba na suchu; r. Geoffrey Edwards), Freak Weather (1999, Změna počasí; r. Mary 
Kurylaová), The Photographer (1999, Fotograf; r. Jeremy Stein), Animal Factory (2000, 
Věznice; r. Steve Buscemi – V), Perfect Murder, Perfect Town (TV–2000, Dokonalá vražda, 
dokonalé město; r. Lawrence Schiller – TV), The Wednesday Woman (TV–2000, Nebezpečná 
láska; r. Christopher Leitch – TV), Pollock (2000; r. Ed Harris – V), The Boys of Sunset Ridge 
(2001, Chlapci ze Sunset Ridge; r. Doug McKeon), O (2001, O; r. Tim Blake Nelson), The Big 
Heist (TV–2001, Nebezpečné dluhy; r. Robert Markowitz – TV), Dying on the Edge (2001, 
Smrt nečeká; r. William R. Greenblatt – TV), Monday Night Mayhem (TV–2001, Blázinec 
pondělní noci; r. Ernest Dickerson – V), The Pilot’s Wife (TV–2002, Pilotova žena; r. Robert 
Markowitz – TV), Word of Honor (TV–2003, Na mou čest; r. Robert Markowitz – TV), Mind 
the Gap (2004, Dávejte pozor na nástupišti; r. Eric Schaeffer), White Chicks (2004, Někdo to 
rád blond; r. Keenen Ivory Wayans – V), My Tiny Universe (2004, Můj malý svět; r. Glen 
Scantlebury, Lucy Phillipsová), Under the City (2004, Pod městem; r. Adam Golomb), The 
Deal (2004, Dohoda; r. Harvey Kahn – V), The Chumscrubber (2005, Generace X; r. Arie Posin 
– V), Edison (2005, Mimo zákon; r. David J. Burke – V), Locusts (TV–2005, Kobylky: Den zkázy; 
r. David Jackson – TV), Tracks (2005, Koleje; r. Peter Wade), Sweet Land (2005, Líbezná země; 
r. Ali Selim – TV), Brothers Three: An American Gothic (2005, Tři bratři: Ponurý americký 
příběh; r. Paul Kampf), Steel City (2006, Stín svědomí; r. Brian Jun; + spol. prod. – TV), 
Gamers (2006, Počítačoví hráči; r. Christopher Folino), The Guardian (2006, Záchranáři; r. 
Andrew Davis – V), Dead Lenny (2006, Mrtvý Lenny; r. Serge Rodnunsky), The Great Debaters 
(2007, Síla slova; r. Denzel Washington – TV), P. J. (2007; r. Russ Emanuel), The Lucky Ones 
(2007, Šťastlivci; r. Neil Burger – V), anim. f. Justice League: The New Frontier (2008, Liga 
spravedlivých: Nová hranice; r. David Bullock; hlas – TV), Generation Gap (TV–2008, Nejlepší 
léto mého života; r. Bill L. Norton – TV), Herkules 3D (2008, Little Hercules; r. Robert Boris, 
Mohamed Khashoggi), Formosa Betrayed (2009, Zrazený Tchaj-wan; r. Adam Kane – TV), The 
Truth (2009, Pravda; r. Ryan Barton-Grimley), Too Big to Fail (TV–2011, Velká krize; r. Curtis 
Hanson – TV), Whisper Me a Lullaby (2011, Zašeptej mi ukolébavku; r. Christina Vinsicková), 
The Legends of Nethiah (2012, Legendy o Nethiahovi; r. Russ Emanuel), A Perfect Ending 
(2012, Dokonalý konec; r. Nicole Connová), Stealing Roses (2012, Krást růže; r. Megan Clare 
Johnsonová; + spol. prod.), Would You Rather (2012, Co byste radši; r. David Guy Levy), The 
Insomniac (2013, Nespavec; r. Monty Miranda), Sharknado (TV–2013, Žraločí tornádo; r. 
Anthony C. Ferrante – TV), Assault on Wall Street (2013, Útok na Wall Street; r. Uwe Boll), 
Snake & Mongoose (2013; r. Wayne Holloway), Hra na hraně (2013, Runner Runner; r. Brad 
Furman), Torn (2013, Rozpolcení; r. Jeremiah Birnbaum), Warren (2014; r. Alex Beh), Animals 
(2014, Zvířata; r. Collin Schiffli), Boys of Abu Ghraib (2014, Chlapci z Abu Ghraibu; r. Luke 
Moran), Sister (2014, Sestra; r. David Lascher), The Nurse (2014, Ošetřovatelka; r. Sam Irvin), 
The Lizzie Borden Chronicles The Murder Pact (2015, Vraždy pod maskou; r. Colin Theys – 
TV), Boiling Pot (2015, Před výbuchem; r. Omar Ashmawey), Counting for Thunder (2015, 
Než zahřmí; r. Phillip Irwin Cooper), Is That a Gun in Your Pocket? (2016, To je pistole ve vaší 
kapse?; r. Matt Cooper), After the Reality (2016, Reality show; r. David Anderson), Jimmy 
Vestvood: Amerikan Hero (2016; r. Jonathan Kesselman), So B. It (2016, Budiž; r. Stephen 
Gyllenhaal), Searching for Fortune (2017, Hledání štěstí; r. Joseph Matarrese), Pray for Rain 
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(2017, Modli se za déšť; r. Alex Ranarivelo), Last Rampage (2017, Poslední řádění; r. Dwight 
H. Little), Imprisoned (2017, Uvězněný; r. Paul Kampf), Living Among Us (2017, Žijí mezi 
námi; r. Brian A. Metcalf), The Tale (2018, Vymyšlená historka; r. Jennifer Foxová), Broome 
Street Boys (2018, Chlapci z Broome Street; r. Matteo Ribaudo). -mim- 
 
Nosáľ, Štefan 
ŠTEFAN NOSÁĽ (nar. 20. 1. 1927, Hriňová u Banské Bystrici – zem. 22. července 2017 v 
Bratislavě), slovenský choreograf, pedagog a dlouholetý vedoucí folklórního souboru 
Lúčnica. Byl choreografem tohoto souboru v hraných filmech Rodná zem (1953; r. Josef 
Mach), kde si i zahrál, Hudba z Marsu (1955; r. Ján Kadár, Elmar Klos), Rok na dedine (1967; 
r. Martin Ťapák, Karol L. Zachar), Krútňava (1972; r. Tibor Rakovský), Pacho, hybský zbojník 
(1975; r. Martin Ťapák), Krutá ľúbosť (1978; r. Martin Ťapák), Neďaleko do neba (1987; r. 
Martin Ťapák), dále v dokumentech a v televizních pořadech, filmech i seriálech. –jl– 
 
le Roux, Hervé 
HERVÉ LE ROUX (nar. 21. 8. 1958, Paříž), francouzský filmový publicista, režisér a pedagog, 
zemřel podle sdělení ředitele Cinémathèque Franҫaise a jeho někdejšího kolegy z časopisu 
Cahiers du cinéma Frédérica Bonnauda patrně týden předtím, než byl 26. července 2017 
nalezen mrtvý ve svém bytě v Poitiers, Poitou-Charentes. Jeho celovečerním debutem byla 
komedie z pařížského studentsko-intelektuálního prostředí Grand bonheur (1993, Velké 
štěstí; + sc.), velký ohlas měla tříhodinová dokumentární analýza proměny života 
francouzských dělníků téměř třicet let po stávkách z Května 1968 Reprise (1997, Opakování), 
zatímco jeho absurdní vztahová komedie On apelle ҫa... le printemps (2001, A tomuhle se 
říká jaro!; + sc.), byla komerčně neúspěšná a znamenala konec jeho režijní dráhy. Působil 
jako pedagog na pařížské filmové škole La Femis. -mk- 
 
Shepard, Sam 
SAM SHEPARD (vlastním jménem Samuel Shepard Rogers IV, nar. 5. 11. 1943, Fort Sheridan, 
Illinois – zem. 27. 7. 2017, Midway, Kentucky, na komplikace způsobené amyotrofickou 
laterální sklerózou) vyrůstal jako nejstarší ze tří dětí profesionálního vojáka na různých 
leteckých základnách, než se rodina usadila na avokádové farmě v kalifornském Duarte, kde 
absolvoval střední školu. Vypomáhal při farmářských pracích a po maturitě (1961) studoval 
jeden rok zemědělství. Nakonec se přidal ke kočovné herecké skupině a odešel do New 
Yorku, kde objevil svět jazzu a divadla. Začal psát jednoaktovky a v roce 1964 už byly některé 
z jeho avantgardních her uváděny na mimobroadwayských scénách. Za pár let se stal 
nejvýznamnějším americkým dramatikem své generace. Ve svých dílech, ovlivněných 
dospíváním v dysfunkčním prostředí, zkoumal především americký západ s jeho postavami i 
mýty a temné stránky rodinných vztahů. Od 80. let je také režíroval, mimo jiné v 
sanfranciském Magic Theatre a v londýnském Royal Court Theatre. Napsal přes padesát her; 
za jedenáct z nich dostal Cenu Obie (Chicago, Ikarova matka, Červený kříž, La Turista, Soudci 
a navigátoři, Melodrama, Zub zločinu, Akce, Prokletí hladovějící třídy, Pohřbené dítě, Láskou 
posedlí). Získal rovněž Pulitzerovu cenu (Pohřbené dítě), Drama Desk Award (Mámení mysli) 
a dvě nominace na Cenu Tony (Pohřbené dítě, Pravý západ). Jeho dramatická tvorba je dobře 
známá i z českých jevišť (Prokletí hladovějící třídy, Pohřbené dítě, Pravý západ, Láskou 
posedlí, Mámení mysli, Simpatico, Nebožtík Henry Moss, Bůh pekla) a bývá často 
předmětem televizních i filmových zpracování. Shepard také vydal román The One Inside 
(2007, Jeden uvnitř) a několik povídkových sbírek, například Hawk Moon (1972, Jestřábí 
měsíc), Cruising Paradise (1996, Cesta rájem) a Motel Chronicles (1982, Motelové kroniky, 
česky 2009), podle níž napsal scénář k Wendersovu filmu Paříž, Texas (nominace na Cenu 
BAFTA), oceněnému Zlatou palmou na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes. Působil 
jako bubeník v kalifornské rockové skupině The Holy Modal Rounders, která byla v roce 1975 
součástí Dylanova amerického turné Rolling Thunder Revue. Filmovému herectví se začal 
pravidelně věnovat až na sklonku 70. let, kdy upoutal pozornost úlohou nesmělého farmáře 
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v Malickově dramatu Nebeské dny. K jeho nejlepším rolím patřil zkušební pilot a astronaut 
Chuck Yeager v epickém příběhu o kosmickém projektu Mercury, nazvaném Správná 
posádka (nominace na Oscara), a spisovatel Dashiell Hammett v životopisném televizním 
snímku Dash a Lilly (nominace na Cenu Emmy a na Zlatý glóbus). Zaujal i dalšími kreacemi, 
například jako veterinář Jeff Cooper v romantické komedii Baby Boom, osamělý inženýr 
Walter Faber v adaptaci románu Maxe Frische Homo Faber, generál Garrison ve válečném 
dramatu podle skutečné události Černý jestřáb sestřelen nebo stárnoucí westernová hvězda 
Howard Spence, kontaktující po letech svou rodinu, v dramatu Nechoď klepat na dveře, jímž 
se vrátil ke spolupráci s Wimem Wendersem. Jednou z jeho posledních postav byl patriarcha 
floridské rodiny s mnoha kostlivci ve skříni Robert Rayburn v dramatickém seriálu Bloodline 
(2015–2017, Pokrevní linie). Režíroval dva filmy, rodinné drama Daleký sever s Jessicou 
Langeovou a nezdařenou westernovou tragédii Tichý jazyk s Alanem Batesem a Richardem 
Harrisem. Za své dramatické dílo byl oceněn mimo jiné Zvláštní cenou Obie (1980), 
Americkou akademií umění a literatury (1992), jejímž se stal členem, a uvedením do 
divadelní Síně slávy (1994). Jako pedagog vedl různé dramatické programy a workshopy, 
například na Kalifornské univerzitě v Davisu (UCD). Jeho manželkou byla herečka O-Lan 
Jonesová (1969–1984), s níž vychoval syna, a na začátku 70. let měl intenzivní poměr se 
zpěvačkou Patti Smithovou. V letech 1982–2009 žil s herečkou Jessicou Langeovou, s níž měl 
dvě děti. Obě Shepardovy sestry se věnují umění; Roxanne Rogersová jako divadelní 
režisérka a Sandy Rogersová jako skladatelka a hudebnice. – Filmografie: (scénář či podíl na 
něm, není-li uvedeno jinak) Me and My Brother (1969, Já a můj bratr; r. Robert Frank), 
Zabriskie Point (1970, Zabriskie Point; r. Michelangelo Antonioni), Renaldo and Clara (1978, 
Renaldo a Clara; r. Bob Dylan; + herec), kr. filmy Savage/Love (1981; r. Shirley Clarkeová) a 
Tongues (1982, Jazyky; r. Shirley Clarkeová), Paříž, Texas (1984, Paris, Texas; r. Wim 
Wenders; + nám.), Fool for Love (1985, Láskou posedlí; r. Robert Altman; + nám., herec – 
TV), Nechoď klepat na dveře (2005, Don’t Come Knocking; r. Wim Wenders; + spol. nám., 
spol. píseň, herec); (režie a scénář) Far North (1988, Daleký sever – TV), Silent Tongue (1993, 
Tichý jazyk); (herec, není-li uvedeno jinak) Brand X (1970, Značka X; r. Win Chamberlain), 
Nebeské dny (1978, Days of Heaven; r. Terrence Malick), Resurrection (1980, 
Zmrtvýchvstání; r. Daniel Petrie – TV), Raggedy Man (1981, Nebezpečný muž; r. Jack Fisk – 
TV), Frances (1982, Frances; r. Graeme Clifford), The Right Stuff (1983, Správná posádka; r. 
Philip Kaufman – V), Country (1984, Drsná země; r. Richard Pearce – TV), Crimes of the Heart 
(1986, Zločiny srdce; r. Bruce Beresford – V), Baby Boom (1987; r. Charles Shyer – V), Steel 
Magnolias (1989, Ocelové magnólie; r. Herbert Ross – V), Bright Angel (1990, Jako anděl; r. 
Michael Fields – TV), Defenseless (1990, Bezbranná; r. Martin Campbell – V), Homo Faber 
(1991, Homo Faber; r. Volker Schlöndorff), Thunderheart (1992, Bouřlivé srdce; r. Michael 
Apted – V), Případ Pelikán (1993, The Pelican Brief; r. Alan J. Pakula), Safe Passage (1994, 
Nejlepší máma; r. Robert Allan Ackerman – V), The Good Old Boys (TV–1995, Poslední 
kovboj; r. Tommy Lee Jones – TV), Streets of Laredo (TV–1995, Ulice Lareda; r. Joseph 
Sargent – TV), Lily Dale (TV–1996; r. Peter Masterson), The Only Thrill (1997, Jediné vzrušení; 
r. Peter Masterson), Curtain Call (1998, Láska až za hrob; r. Peter Yates – V), Purgatory (TV–
1998, Očistec; r. Uli Edel – V), Dash and Lilly (TV–1999, Dash a Lilly; r. Kathy Batesová – TV), 
Stín padá na cedry (1999, Snow Falling on Cedars; r. Scott Hicks), Hamlet (2000; r. Michael 
Almereyda – V), One Kill (TV–2000, Sebeobrana; r. Christopher Menaul – TV), All the Pretty 
Horses (2000, Krása divokých koní; r. Billy Bob Thornton – V), Přísaha (2000, The Pledge; r. 
Sean Penn), After the Harvest (TV–2000, Po žních; r. Jeremy Podeswa – TV), Operace: Hacker 
(2001, Swordfish; r. Dominic Sena), Shot in the Heart (TV–2001, Rána do srdce; r. Agnieszka 
Hollandová – TV), Černý jestřáb sestřelen (2001, Black Hawk Down; r. Ridley Scott), Leo 
(2002; r. Mehdi Norowzian), Blind Horizon (2003, Spiknutí; r. Michael Haussman – V), The 
Notebook (2004, Zápisník jedné lásky; r. Nick Cassavetes – V), Stealth (2005, Stealth – Přísně 
tajná mise; r. Rob Cohen – V), Sexy Pistols (2006, Bandidas; r. Joachim Rønning, Espen 
Sandberg), Walker Payne (2006; r. Matt Williams), The Return (2006, Noční můra; r. Asif 
Kapadia – V), Šarlotina pavučinka (2006, Charlotte’s Web; r. Gary Winick; hlas), Ruffian (TV–
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2007; r. Yves Simoneau – TV), The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford 
(2007, Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem; r. Andrew Dominik – V), Vdaná 
snoubenka (2008, The Accidental Husband; r. Griffin Dunne), Felon (2008, Zločinec; r. Ric 
Roman Waugh – V), Bratři (2009, Brothers; r. Jim Sheridan), Fair Game (2010, Fair Game; r. 
Doug Liman), Inhale (2010, Nádech; r. Baltasar Kormakur – TV), Blackthorn (2010; r. Mateo 
Gil – TV), Darling Companion (2011, Drahoušek k zakousnutí; r. Lawrence Kasdan – V), 
Nepřítel pod ochranou (2012, Safe House; r. Daniel Espinosa), Killing Them Softly (2012, 
Zabít tiše; r. Andrew Dominik – V), Mud (2012, Bahno z Mississippi; r. Jeff Nichols – V), 
Savannah (2012; r. Annette Haywood-Carterová), Blízko od sebe (2013, August: Osage 
County; r. John Wells), Out of the Furnace (2013, Pryč od pece; r. Scott Cooper – V), Cold in 
July (2013, Pachuť pomsty; r. Jim Mickle – V), Klondike (TV–2014; r. Simon Cellan Jones – TV), 
Ithaca (2015; r. Meg Ryanová), Midnight Special (2015, Půlnoční dítě; r. Jeff Nichols – V), In 
Dubious Battle (2016, Bitva; r. James Franco), Never Here (2016, Nikdy tady; r. Camille 
Thomanová). -mim- 
 
Perracchio, Marcello 
MARCELLO PERRACCHIO (nar. 16. 1. 1938, Modica, Ragusa, Sicílie, Itálie), italský divadelní a 
televizní herec, známý především jako doktor Pasquano ze seriálu Il commissario Moltalbano 
(1999–2017, Komisař Montalbano – TV), zemřel 28. července 2017 v sicilském města Ragusa. 
Pro svůj původ z jihu Itálie byl často obsazován do filmů odehrávajících právě tam či na Sicílii. 
Objevil se mimo jiné ve snímcích Úctyhodní lidé (1975, Gente di rispetto; r. Luigi Zampa), 
Sicilská spojka (1985, Pizza Connection; r. Damiano Damiani), La donna della luna (1988, 
Žena z měsíce; r. Vito Zagarrio – TV) nebo v seriálech La piovra (1984, Chobotnice; r. 
Damiano Damiani – TV) a L’onore e rispetto (2006, Otázka respektu – TV). -jš- 
 
Di Gioia, Nicola 
NICOLA DI GIOIA (nar. 13. 5. 1944, Andria, Barletta-Andria-Trani, Apulie), italský kaskadér, 
koordinátor kaskadérů a herec, zemřel 31. července 2017 v Římě na cukrovku. Ve filmu 
začínal v sedmnácti letech. Vystupoval často v mezinárodních koprodukcích a působil také 
jako odborný poradce při vyhledávání lokací, specialista na práci s koňmi či jako organizátor 
komparzu, mimo jiné i ve filmech Federica Felliniho. V titulcích některých filmů je uveden 
pod pseudonymem Nick Roman. -jš- 
 
Moreauová, Jeanne 
JEANNE MOREAUOVÁ (nar. 23. 1. 1928, Paříž – zem. 31. 7. 2017, Paříž) vyrůstala v 
bohémských poměrech jako druhorozená dcera majitele restaurace na Montmartru a 
anglické revuální tanečnice Kathleen Buckleyové. Po studiu herectví na pařížské Konzervatoři 
vystupovala na scéně Comédie Française (1948–1952) a od roku 1952 byla členkou divadla 
Jeana Vilara Théâtre National Populaire, kde debutovala v Turgeněvově Měsíci na vsi. Zaujala 
rovněž na Avignonském divadelním festivalu v roce 1951 jako partnerka Gérarda Philipea v 
Corneillově Cidovi a Kleistově Princi Homburském. V roce 1956 slavila úspěch jako Maggie ve 
Williamsově dramatu Kočka na rozpálené plechové střeše, inscenované Peterem Brookem na 
jevišti Théâtre d'Antoine. Před filmovou kamerou se uplatňovala už od konce 40. let, ale 
výrazněji na sebe upozornila teprve úlohou Florence, která se podílí s milencem na vraždě 
svého manžela, v Malleově kriminálním dramatu Výtah na popraviště. Mezinárodní věhlas jí 
přinesla role znuděné manželky vydavatele lokálních novin Jeanne Tournierové v Malleově 
melodramatu Milenci. Během 60. let se stala ženskou ikonou francouzské nové vlny, jejíž 
tvůrci v ní nalezli ideální představitelku osudových žen, jež přitahují zejména charismatem, 
oduševnělými půvaby a inteligencí. Každé ze svých filmových hrdinek, v nichž se prolíná a 
splývá dobro se zlem, náruživost a odcizení a morálka s nestoudností, dokázala vtisknout 
svou osobnost: ctižádostivá a intrikánská hraběnka Julietta Valmontová ve Vadimově 
aktualizované adaptaci románu Choderlose de Laclose Nebezpečné známosti, frustrovaná 
manželka úspěšného spisovatele Lydie Fontanová v Antonioniho psychologické sondě Noc, 
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svobodomyslná Kateřina, udržující po mnoho let nekonvenční milostný vztah se dvěma 
přáteli v Truffautově volné ekranizaci románu Henriho-Pierra Rochého Jules a Jim, titulní 
kurtizána velkého stylu v Loseyově komorním alegorickém snímku Eva, zkušená Virginie, 
kterou si najme starý obchodník (Orson Welles) k uskutečnění staré námořnické legendy, ve 
Wellesově přepisu povídky Karen Blixenové Nesmrtelný příběh. Ústřední part znuděné 
manželky bohatého průmyslníka Ann Desbaredesové v Brookově přepisu románu 
Marguerite Durasové Moderato cantabile, jí vynesl Cenu za ženský herecký výkon na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 1960. Působivou kreaci, za niž obdržela cenu na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 1964, předvedla v postavě frivolní 
služebné Celestiny v Buñuelově dramatu podle románu Octava Mirbeaua Deník komorné. O 
tom, že jí nebyla cizí ani komediální poloha, přesvědčila po boku Brigitte Bardotové v 
Malleově burlesce Viva Maria, kde za ztvárnění jedné ze dvou cirkusových tanečnic získala 
Cenu BAFTA 1966. Přechod k úlohám zralých starších dam zvládla se sobě vlastní noblesou a 
virtuozitou, jak to dokála mimo jiné rolemi excentrické družky penzionovaného diplomata v 
Heynemannově adaptaci románu Frédérica Darda Stará dáma, která se procházela v moři, za 
niž získala Césara 1991 nebo stárnoucí operní divy Dorie v Pinheirově přepisu románu 
Françoise Saganové Nalíčená žena. Obdiv k ní chovali také němečtí filmaři R. W. Fassbinder 
(Querelle), Wim Wenders (Až na konec světa) či Peter Handke (Nepřítomnost). V roce 1975 
překvapila jako režisérka svým filmovým debutem Světlo, v němž zachytila všední momenty 
ze života čtyř hereček, z nichž jednu si také zahrála. Svým druhým filmem s 
autobiografickými motivy Dospívající dívka se pokusila nahlédnout do citlivé duše 
dvanáctiletého děvčete, vyrůstajícího v napjaté době těsně před druhou světovou válkou. Na 
podzim 1968 pobývala v Československu při natáčení milostného dramatu jejího bývalého 
manžela Jeana-Louise Richarda Tělo Diany, v němž ztělesnila bisexuálně orientovanou 
výtvarnici Dianu. Od 1963 nazpívala svým podmanivým, nepateticky vroucím hlasem na 
gramofonové desky desítky šansonů, s nimiž také mnohokrát koncertovala. V roce 1982 
založila spolu s Klausem Hellwigem produkční firmu Moreau Productions. Za svou činnost na 
poli kultury byla ve Francii vyznamenána mimo jiné řádem Čestné legie v hodnosti důstojníka 
(1980) a Národním řádem za zásluhy v hodnosti komandéra (2007) a velkodůstojníka (2012). 
Za celoživotní dílo jí byly uděleny Zlatý lev na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách 
(1992), Čestný César (1995, 2008), Cena BAFTA (1996), Evropská filmová cena (1997), Zlatý 
medvěd na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně (2000), Zlatá palma na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Cannes (2003) a Stanislavského cena na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Moskvě (2005). Byla dvakrát vdaná; z prvního manželství (1949–1951) s hercem a 
režisérem Jeanem-Louisem Richardem (1927–2012) pochází malíř Jérôme Richard (nar. 
1948). Jejím druhým manželem byl v letech 1977–1979 americký režisér William Friedkin 
(nar. 1935). – Filmografie: (herečka, není-li uvedeno jinak) Dernier amour (1948, Poslední 
láska; r. Jean Stelli), Meurtres (1950, Vraždy; r. Richard Pottier), Pigalle-Saint-Germain-des-
Près (1950; r. André Berthomieu), L’homme de ma vie (1952, Muž mého života; r. Guy 
Lefranc – TV), Il est minuit, docteur Schweitzer (1952, Je půlnoc, doktore Schweitzere; r. 
André Haguet), Julietta (1953; r. Marc Allégret), Dortoir des grandes (1953, Ložnice 
dospívajících dívek; r. Henri Decoin – TV), Touchez pas au grisbi (1954, Nesahejte na prachy; 
r. Jacques Becker – TV), Les intrigantes (1954, Intrikáni; r. Henri Decoin), La reine Margot 
(1954, Královna Margot; r. Jean Dréville), povídka Le billet de logement (Ubytovací lístek; r. 
Henri Decoin) z filmu Secrets d’alcôve (Tajemství ložnic – TV), Les hommes en blanc (1955, 
Muži v bílém; r. Ralph Habib), Benzín a olej (1955, Gas-oil; r. Gilles Grangier), M’sieur la Caille 
(1955, Pan la Caille; r. André Pergament), Le salaire du péché (1956, Mzda hříchu; r. Denys 
de La Patellière), Jusqu’au dernier (1956, Až do konce; r. Pierre Billon), Les louves (1957, 
Vlčice; r. Luis Saslavsky), L’étrange monsieur Steve (1957, Podivín pan Steve; r. Raymond 
Bailly), Trois jours à vivre (1957, Tři dny života; r. Gilles Grangier), Le dos au mur (1957, Zády 
ke zdi; r. Édouard Molinaro), Échec au porteur (1957, Smrt doručiteli; r. Gilles Grangier – TV), 
Výtah na popraviště (1957, Ascenseur pour l’échafaud; r. Louis Malle), Milenci (1958, Les 
amants; r. Louis Malle), Nebezpečné známosti (1959, Les liaisons dangereuses; r. Roger 
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Vadim), Nikdo mne nemá rád (1959, Les 400 coups; r. François Truffaut), Le dialogue des 
Carmélites (1960, Dialogy karmelitek; r. Philippe Agostini, R. L. Bruckberger), Moderato 
cantabile (1960, Moderato cantabile; r. Peter Brook), Noc (1960, La notte; r. Michelangelo 
Antonioni), Five Branded Women (1960, Pět poznamenaných žen; r. Martin Ritt), Jules a Jim 
(1961, Jules et Jim; r. François Truffaut), Žena je žena (1961, Une femme est une femme; r. 
Jean-Luc Godard), Proces (1962, Le procès/The Trial; r. Orson Welles), Eva (1962; r. Joseph 
Losey – TV), La baie des anges (1962, Andělská zátoka; r. Jacques Demy), Le feu follet (1963, 
Bludička; r. Louis Malle – TV), Peau de banane (1963, Banánová slupka; r. Marcel Ophuls – 
TV), The Victors (1963, Vítězové; r. Carl Foreman – TV), Deník komorné (1964, Le journal 
d’une femme de chambre; r. Luis Buñuel), The Yellow Rolls-Royce (1964, Žlutý rolls-royce; r. 
Anthony Asquith – TV), Le train (1964, Vlak; r. John Frankenheimer – TV), Mata-Hari, agent H 
21 (1964; r. Jean-Louis Richard), Viva Maria (1965, Viva Maria!; r. Louis Malle), Mademoiselle 
(1966, Slečna učitelka; r. Tony Richardson – TV), The Sailor from Gibraltar (1966, Námořník z 
Gibraltaru; r. Tony Richardson – TV), Falstaff (1966, Falstaff/Campanadas a medianoche; r. 
Orson Welles), epizoda Mademoiselle Mimi (Slečna Mimi; r. Philippe de Broca) z filmu Le 
plus vieux métier du monde (1967, Nejstarší povolání světa), La mariée était en noir (1967, 
Nevěsta byla v černém; r. François Truffaut – TV), Great Catherine (196Á, Kateřina Veliká; r. 
Gordon Flemyng), Nesmrtelný příběh (1967, Une histoire immortelle; r. Orson Welles), Tělo 
Diany (1969, Le corps de Diane; r. Jean-Louis Richard), povídka Quand l’amour meurt (Když 
láska zemře) z filmu Le petit théâtre de Jean Renoir (TV–1969, Malé divadlo Jeana Renoira; r. 
Jean Renoir), Monte Walsh (1970; r. William Fraker – TV), Comptes à rebours (1970, 
Vyrovnání účtů; r. Roger Pigaut), Alex in Wonderland (1970, Alex v říši divů; r. Paul 
Mazursky), L’humeur vagabonde (1972, Tulácká povaha; r. Édouard Luntz), Chère Louise 
(1972, Milá Louise; r. Philippe de Broca), Nathalie Granger (1972, Nathalie Grangerová; r. 
Marguerite Durasová), Absences répétées (1972, Opakovaná nepřítomnost; r. Guy Gilles; 
hlas), Joana Francesca (1973, Joana Francouzka; r. Carlos Diegues), Je t’aime (1973, Miluji tě; 
r. Pierre Duceppe), La race des seigneurs (1973, Vyvolení; r. Pierre Granier-Deferre – TV), Les 
valseuses (1974, Buzíci; r. Bertrand Blier – TV), Hu-Man (1974; r. Jérôme Laperrousaz), Le 
jardin qui bascule (1974, Zahrada, která se houpá; r. Guy Gilles), Souvenirs d’en France 
(1974, Vzpomínky na Francii; r. André Téchiné – TV), La chevauchée sur le lac de Constance 
(TV–1974, Projížďka po Bodamském jezeře; r. Claude Régy), Saint, martyr et poète (TV–1975, 
Svatý, mučedník a básník; r. Guy Gilles), The Last Tycoon (1976, Poslední magnát; r. Elia 
Kazan – TV), Monsieur Klein (1976, Pan Klein; r. Joseph Losey – TV), Your Ticket Is No Longer 
Valid (1979, Vražda na přání; r. George Kaczender – V), kr. f. Chansons souvenirs (1980, 
Vzpomínkové písně; Robert Salis), Plein sud (1981, Až na jih; r. Luc Béraud), Mille milliards de 
dollars (1981, Tisíc miliard dolarů; r. Henri Verneuil – TV), La truite (1982, Pstruh; r. Joseph 
Losey), Querelle (1982; r. Rainer Werner Fassbinder – V), L’arbre (TV–1982, Strom; r. Jacques 
Doillon), Parade of Stars (TV–1983, Přehlídka hvězd; r. Clark Jones), L’intoxe (TV–1983, 
Otrava; r. Guy Séligmann), Vicious Circle (TV–1984, Bludné kruhy; r. Kenneth Ives), The Last 
Seance (TV–1984, Poslední seance; r. June Wynham-Daviesová), Le tiroir secret (TV–1985, 
Tajná zásuvka; r. Nadine Trintignantová), Le paltoquet (1986, Mamlas; r. Michel Deville), La 
nuit de l’océan (1986, Noc na oceánu; r. Antoine Perset), Sauve-toi, Lola (1986, Zachraň se, 
Lolo; r. Michel Drach), Le miraculé (1987, Zázrakem uzdravený; r. Jean-Pierre Mocky – TV), 
Jour après jour (1988, Den po dni; r. Alain Attal), Ennemonde (TV–1988; r. Claude Santelli), 
Brutální Nikita (1990, Nikita; r. Luc Besson), Alberto Express (1990; r. Arthur Joffé), La femme 
fardée (1990, Nalíčená žena; r. José Pinheiro), Anna Karamazova (1991; r. Rustam 
Chamdanov), Bis ans Ende der Welt (1991, Až na konec světa; r. Wim Wenders – V), La vieille 
qui marchait dans la mer (1991, Stará dáma, která se procházela v moři; r. Laurent 
Heynemann), Le pas suspendu de la cigogne (1991. Přerušený krok čápa; r. Theo 
Angelopulos – TV), Map of the Human Heart (1992, Mapa lidského srdce; r. Vincent Ward – 
TV), À demain (1992, Zítra; r. Didier Martiny), Milenec (1992, L’amant; r. Jean-Jacques 
Annaud; hlas), Die Abwesenheit (1992, Nepřítomnost; r. Peter Handke), Clothes in the 
Wardrobe (TV–1992, Šaty ve skříni; r. Waris Hussein), Le temps et la chambre (TV–1992, Čas 
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a pokoj; r. Patrice Chéreau; hlas), A Foreign Field (TV–1993, Jednou se sejdeme; r. Charles 
Sturridge – TV), Je m’appelle Victor (1993, Jmenuji se Victor; r. Guy Jacques), Les cent et une 
nuits (1994, Sto a jedna noc; r. Agnès Vardová), Catherine the Great (TV–1994, Kateřina 
Veliká; r. Marvin J. Chomsky – TV), Za mraky (1995, Par-delà les nuages; r. Michelangelo 
Antonioni, Wim Wenders), Belle époque (TV–1995; r. Gavin Millar; hlas), The Proprietor 
(1996, Vzpomínky na Paříž; r. Ismail Merchant – V), Amour et confusions (1996, Láska a 
zmatky; r. Patrick Braoudé), Un amour de sorcière (1997, Zamilovaná čarodějka; r. René 
Manzor – TV), I Love You, I Love You Not (1997, Má mě rád, nemá mě rád; r. Billy Hopkins – 
V), Věčný příběh (1998, Ever After; r. Andy Tennant), Balzac (TV–1999; r. Josée Dayanová – 
TV), Il manoscritto del principe (1999, Vévodův rukopis; r. Roberto Andò), Lisa (2000; r. 
Pierre Grimblat), Cet amour-là (2000, Taková láska; r. Josée Dayanová – TV), Les Misérables 
(TV–2000, Bídníci; r. Josée Dayanová – TV), Zaïde, un petit air de vengeance (TV–2001, 
Zaidina pomsta; r. Josée Dayanová – TV), Les parents terribles (TV–2003, Hrozní rodiče; r. 
Josée Dayanová), Akoibon (2005; r. Édouard Baer), Čas, který zbývá (2005, Le temps qui 
reste; r. François Ozon), Go West (2005; r. Ahmed Imanović; + spol. prod.), kr. f. Autogram 
(2005; r. Barnabás Tóth), La contessa di Castiglione (TV–2006, Hraběnka z Castiglione; r. 
Josée Dayanová), Roméo et Juliette (2006, Romeo a Julie; r. Yves Desgagnés), kr. f. Sortie de 
clown (2006, Klaunův výstup; r. Nabil Ben Yadir), segment Trois minutes (Tři minuty; r. Theo 
Angelopoulos) z kolektivního filmu Chacun son cinéma (2007, Každému jeho film), 
Disengagement (2007, Stažení; r. Amos Gitai – TV), Sous les vents de Neptune (TV–2008, 
Neptunův trojzubec; r. Josée Dayanová – TV), Plus tard (2008, Později; r. Amos Gitai), 
Château en Suède (TV–2008, Zámek ve Švédsku; r. Josée Dayanová), Everywhere at Once 
(2008; Všude najednou; r. Holly Fisherová, Peter Lindbergh; hlas), Visage (2009, Tvář; r. Tsai 
Ming Liang), La guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres (2009, Válka synů 
světla proti synům tmy; r. Amos Gitai), Carmel (2009; r. Amos Gitai; hlas), anim. f. Kérity, la 
maison des contes (2009, Tajemství tety Eleanory; r. Dominique Monféry; hlas), Bouquet 
final (TV–2011, Pohřební kytice; r. Josée Dayanová), La mauvaise rencontre (TV–2011, 
Nepříjemné setkání; r. Josée Dayanová), Une Estonienne à Paris (2012, Estonka v Paříži; r. 
Ilmar Raag), Gébo et l'ombre (2012, Gebo a stín; r. Manoel de Oliveira), kr. f. Al Alamayn 
(2012; r. Christiaan Bastiaans; hlas), Le talent de mes amis (2015, Talent mých přátel; r. Alex 
Lutz); (režie, není-li uvedeno jinak) Lumière (1975, Světlo; + sc., herečka), L’adolescente 
(1978; Dospívající dívka; + spol. sc.), dok. portét americké herečky Lillian Gish (1984, Lillian 
Gishová; + prod.), La petite prairie aux bouleaux (2003, Malá louka s břízami; r. Marceline 
Loridanová-Ivensová; spol. sc.). -fik- 
 
Canfora, Bruno 
BRUNO CANFORA (nar. 6. 11. 1924, Milán, Lombardie), italský skladatel filmové a televizní 
hudby a dirigent, zemřel 4. srpna 2017 v Tavernelle, Panicale, Perugia, Umbrie. Psal 
populární hudbu a písně pro různé italské zpěváky (Mina Mazziniová, Rita Pavoneová, 
Ornella Vanoniová, Domenico Modugno, Johnny Dorelli). Z jeho filmografie připomínáme 
tituly Stalo se za bílého dne (1958, Es geschah am hellichten Tag; r. Ladislao Vajda), Lupi nell’ 
abisso (1959, Vlci v hlubině; r. Silvio Amadio), I soldi (1965, Peníze; r. Gianni Puccini – TV), 
Rita la zanzara (1966, Komár Rita; r. Lina Wertmüllerová), Non stuzzicate la zanzara (1967, 
Nedrážděte komára; r. Lina Wertmüllerová) nebo Il trudico e lo sbirro (1976, Vrah a polda; r. 
Umberto Lenzi – V). -jš- 
 
Geyer, Otto 
OTTO GEYER (uváděn též jako Oto Geyer, chybně Otto Gajer; nar. 17. 9. 1940, Veľký Šariš u 
Prešova), filmový a televizní kameraman, absolvent kamery na pražské FAMU (1975), který 
začínal jako asistent (například na filmu Elo Havetty Slávnosť v botanickej záhrade z roku 
1969), a jako kameraman nasnímal téměř tři sta především animovaných snímků z produkce 
bratislavské Slovenské filmové tvorby, včetně celovečerního animovaného filmu Krvavá paní 
(1980; r. Viktor Kubal), zemřel 5. srpna 2017 v Praze. –jl– 
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Varga, Marián 
MARIÁN VARGA (nar. 29. 1. 1947, Skalica, dnes Trnavský kraj – zem. 9. 8. 2017, Bratislava) 
začínal s hudbou již v brzkém dětství na lidové škole umění. Po soukromém studiu kompozice 
u Jána Cikkera studoval hru na klavír a skladbu na bratislavské Státní konzervatoři. Poté hrál 
v rockových kapelách Prúdy, a Collegium Musicum i s dalšími hudebníky. Kromě toho 
nahrával samostatná alba, skládal hudbu k písním a k muzikálům, pro divadlo, televizi i pro 
film. Jeho skladby byly též použity v černé komedii Kandidát (2013; r. Jonáš Karásek) a v 
psychologickém snímku Já, Olga Hepnarová (2015; r. Petr Kazda, Tomáš Weinreb). – 
Filmografie: (výběrová; autor hudby a písní, není–li uvedeno jinak) kr. dok. Bardejov 1972 
(1972; r. Ladislav Kudelka), kr. f. Amulet (1974; r. Dušan Trančík), kr. anim. f. Byl jednou 
jeden ostrov (1979; r. Ilja Novák), Eugen Onegin (TV–1979; r. Marta Gogálová), Kamarátky 
(1979; r. Štefan Uher), Štvrtý rozmer (1983; r. Dušan Trančík), Iná láska (1985; r. Dušan 
Trančík), Víkend za milión (1987; r. Dušan Trančík), Zůstane to mezi námi (2003; r. Miro 
Šindelka; + herec), dok. Krátká dlouhá cesta (2008; r. Martin Hanzlíček; + účinkující). –jl– 
 
Pávezová, Terele 
TERELE PÁVEZOVÁ (vlastním jménem Teresa Marta Ruiz Penella, nar. 29. 7. 1939, Bilbao, 
Baskicko), španělská herečka, zemřela 11. srpna 2017 v Madridu na mrtvici. V roce 2016 
obdržela na Katalánském filmovém festivalu v Sitges cenu Nosferatu za celoživotní dílo. Její 
sestry Emma Penellaová (1930–2007) a Elisa Montésová (nar. 1934) byly rovněž herečkami. Z 
její tvorby připomínáme tituly Horká hlava (1964, El espontáneo; r. Jorge Grau), Fortunata a 
Jacinta (1970, Fortunata y Jacinta; r. Angelino Fons) nebo Nevinní svatí (1984, Los santos 
inocentes; r. Mario Camus). -jš- 
 
Patino, Basilio Martín 
BASILIO MARTÍN PATINO (nar. 29. 10. 1930, Lumbrales, Salamanca, Castilla y León), 
španělský režisér, scenárista a filmový publicista, zemřel 13. srpna 2017 v Madridu. Během 
studií anglické a italské filologie na Univerztě v Salamance řídil tamější filmový klub, při němž 
založil časopis Cinema universitario (Univerzitní film). V celovečerní hrané tvorbě debutoval 
psychologickým dramatem Devět dopisů pro Bertu (1966, Nueve cartas a Berta + sc., spol. 
prod.), jímž se zařadil mezi představitele hnutí Nového španělského filmu, za nějž získal 
Stříbrnou mušli za debut na Mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu 1966 a po 
jehož uvedení byl vězněn. Ve svých hraných filmech často uplatňoval dokumentární postupy 
a v dokumentech zpravidla experimentoval s rozmanitými filmovými technologiemi. V roce 
2011 proběhla na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě retrospektiva jeho 
dokumentárních filmů. Je autorem řady časopiseckých studií a textů o filmu pro španělská i 
zahraniční periodika (Cinema Nuovo, Positif, Film Ideal, Cine Información, El País).  -jš- 
 
Lewis, Jerry 
JERRY LEWIS (vlastním jménem Jerome Joseph Levitch, nar. 16. 3. 1926, Newark, New Jersey – 
zem. 20. 8. 2017, Las Vegas, Nevada) byl synem Dannyho a Rae Lewisových a už od dětství 
příležitostně účinkoval v jejich kabaretních výstupech. Nedokončil střední školu a vystupoval v 
nočních klubech jako zpěvák a imitátor. Prosadil se ve spolupráci se zpěvákem Deanem 
Martinem. Stali se úspěšnou komickou dvojicí nejen v klubech, ale i v televizi. Hal Wallis je 
angažoval pro Paramount, kde do roku 1956 společně účinkovali v šestnácti filmech. Po 
osamostatnění Lewis získal větší kontrolu nad svou tvorbou jako producent, režisér a scenárista. 
Jeho bláznivé komedie byly populární především ve Spojených státech, ale například i ve Francii, 
kde se staly předmětem mnoha seriózních kritických rozborů. Jako host vystoupil v televizních 
seriálech Ben Casey (+ spol. režie), Batman, Wiseguy (Mafián), Mad About You (Jsem do tebe 
blázen – TV), The Simpsons (Simpsonovi; hlas – TV), Law & Order: Special Victims Unit (Zákon a 
pořádek: Útvar pro zvláštní oběti – TV) a na dalších se podílel jako režisér, mimo jiné The New 
Doctors (Noví doktoři), Brothers (Bratři), Super Force (Zrozen ze síly blesku – TV), Good Grief 
(Dobrý zármutek). Měl také vlastní estrádní pořad The Jerry Lewis Show (1963; 1967–1969). Po 



246 
 

dokončení odvážného projektu z nacistického koncentračního tábora Den, kdy klaun plakal, 
který pro něho znamenal osobní zklamání a který nikdy nebyl veřejně předváděn, ve filmech 
vystupoval jen občas a převážně ve vedlejších rolích (s výjimkou titulů Skoro nepracuju a 
Přehlídka cvoků, jež také režíroval). Jednu ze svých nejlepších pozdních kreací televizní 
moderátorské hvězdy Jerryho Langforda vytvořil v satiře Král komedie (nominace na Cenu 
BAFTA) a poslední velkou příležitost dostal jako titulní jazzový pianista, zkoumající vlastní 
minulost, v dramatu Max Rose. V únoru 1995 vystřídal Victora Garbera v úloze novodobého 
Mefistofela v obnovené broadwayské premiéře muzikálu Damn Yankees. Jedním z jeho 
posledních uměleckých počinů byla v roce 2012 režie divadelního muzikálu podle Zamilovaného 
profesora na scéně v Nashvillu. Za své celoživotní dílo byl mimo jiné poctěn Americkou 
komediální cenou (1997), Zlatým lvem na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách (1999), 
Cenou LAFCA (2003), zvláštní Emmy (Governor’s Award; 2005) a francouzským Řádem Čestné 
legie (2006). Jeho charitativní činnost byla vyznamenána Humanitární cenou Jeana Hersholta 
(2008). V 60. letech působil jako pedagog na filmové fakultě Jihokalifornské univerzity (USC) a 
své přednášky publikoval pod názvem The Total Film-Maker (1971, Totální filmař). Je také 
autorem autobiografie Jerry Lewis in Person (1982, Jerry Lewis osobně). Jeho první ženou byla 
zpěvačka Patti Palmerová (1944–1983), s níž měl šest dětí. Hned po rozvodu se oženil s bývalou 
letuškou a tanečnicí SanDee Pitnickovou, s níž vychoval adoptivní dceru. – Filmografie: (herec, 
není-li uvedeno jinak) My Friend Irma (1949, Moje přítelkyně Irma; r. George Marshall), My 
Friend Irma Goes West (1950, Moje přítelkyně Irma jde na západ; r. Hal Walker), The Milkman 
(1950, Mlékař; r. Charles T. Barton), At War with the Army (1950, Ve válce s armádou; r. Hal 
Walker), That’s My Boy (1951, To je můj kluk; r. Hal Walker), The Stooge (1951, Nahrávač; r. 
Norman Taurog), Sailor Beware (1951, Námořníku, pozor dej; r. Hal Walker), Jumping Jacks 
(1952, Paragáni; r. Norman Taurog), Road to Bali (1952, Cesta na Bali; r. Hal Walker), Scared 
Stiff (1953, K smrti vyděšení; r. George Marshall), The Caddy (1953, Nosič holí; r. Norman 
Taurog), Money from Home (1954, Peníze z domova; r. George Marshall), Living It Up (1954, 
Užívat života; r. Norman Taurog), 3 Ring Circus (1954, Cirkus s třemi manéžemi; r. Joseph 
Pevney), You’re Never Too Young (1955, Nikdy nejsi dost mladý; r. Norman Taurog), Artists and 
Models (1955, Umělci a modelky; r. Frank Tashlin), Pardners (1956, Partneři; r. Norman Taurog), 
Hollywood or Bust (1956, Hollywood nebo nic; r. Frank Tashlin), The Delicate Delinquent (1956, 
Delikátní delikvent; r. Don McGuire; + prod. – TV), The Sad Sack (1957, Blbeček; r. George 
Marshall), Rock-a-Bye Baby (1958; r. Frank Tashlin; + prod.), The Geisha Boy (1958, Gejšák; r. 
Frank Tashlin; + prod.), Don’t Give Up the Ship (1959, Nevzdávej se lodi; r. Norman Taurog), Li’l 
Abner (1959; r. Melvin Frank), Visit to a Small Planet (1959, Návštěva na malé planetě; r. 
Norman Taurog), Cinderfella (1960, Popelák; r. Frank Tashlin; + prod.), It’s Only Money (1962, 
Jsou to jenom peníze; r. Frank Tashlin), To je ale bláznivý svět (1963, It’s a Mad, Mad, Mad, Mad 
World; r. Stanley Kramer), Who’s Minding the Store? (1963, Kdo se stará o krám?; r. Frank 
Tashlin), The Disorderly Orderly (1964, Roztržitý sanitář; r. Frank Tashlin; + spol. prod. – TV), 
Red Line 7000 (1965, Červená čára 7000; r. Howard Hawks), Boeing Boeing (1965, Láska na 
třetí; r. John Rich – TV), Way... Way Out (1966, Jak se z toho dostat; r. Gordon Douglas), Don’t 
Raise the Bridge, Lower the River (1967, Nezvedejte most, snižte řeku; r. Jerry Paris), Hook, Line 
& Sinker (1969, Háček, vlasec a olůvko; r. George Marshall; + prod.), Slapstick of Another Kind 
(1982, Groteska; r. Steven Paul), The King of Comedy (1982, Král komedie; r. Martin Scorsese – 
V), Retenez-moi... ou je fais un malheur (1983, Držte mě, nebo udělám malér; r. Michel Gérard), 
Par où t’est rentré, on t’a pas vu sortir? (1984, Kudy ses vrátil, když jsme tě neviděli odejít?; r. 
Philippe Clair), Fight for Life (TV–1987, Boj o život; r. Elliot Silverstein – TV), Cookie (1989; r. 
Susan Seidelmanová – V), Arizona Dream (1991, Arizona Dream; r. Emir Kusturica), Mr. 
Saturday Night (1992, Pan Sobota večer; r. Billy Crystal – V), Funny Bones (1994, Smích ze 
záhrobí; r. Peter Chelsom – V), Miss Cast Away (2004, Šílenej biják; r. Bryan Michael Stoller – 
V), anim. f. The Nutty Professor (2008, Zamilovaný profesor; r. Logan McPherson, Paul 
Taylor; hlas), anim. f. Curious George 2: Follow That Monkey! (2009, Zvědavý George: 
Následuj opici; r. Norton Virgien; hlas – TV), Max Rose (2013; r. Daniel Noah), Até que a sorte 
nos separe 2 (2013, Dokud nás štěstí nerozdělí 2; r. Roberto Santucci), The Trust (2016, 
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Úschova; r. Alex a Benjamin Brewerovi); (režie, není-li uvedeno jinak) The Bellboy (1960, 
Hotelový poslíček; + sc., prod., herec – V), The Ladies’ Man (1961, Miláček žen; + spol. sc., prod., 
herec – V), The Errand Boy (1961, Poslíček; + spol. sc., spol. píseň, herec – V), The Nutty 
Professor (1963, Zamilovaný profesor; + spol. sc., herec – V), The Patsy (1964, Obětní beránek; + 
spol. sc., herec), The Family Jewels (1965, Rodinné šperky; + spol. sc., prod., herec), Three on a 
Couch (1966, Tři na pohovce; + spol. píseň, prod., herec), The Big Mouth (1967, Velká huba; + 
spol. sc., prod., herec), One More Time (1970, Ještě jednou; + hlas – TV), Which Way to the 
Front? (1970, Kudy na frontu?; + prod., herec), The Day the Clown Cried (1972, Den, kdy klaun 
plakal; + spol. sc., herec), Hardly Working (1979, Skoro nepracuju; + spol. sc., herec), 
Smorgasbord (1983, Přehlídka cvoků; + spol. sc., herec), epizoda Boy (Chlapec; + sc.) do 
šestidílné filmové antologie pro UNICEF, nazvané Comment vont les enfants (1992, Jak se mají 
děti); (podíl na výkonné produkci, není-li uvedeno jinak) Zamilovaný profesor (1996, The Nutty 
Professor; r. Tom Shadyac), Zamilovaný profesor 2 (2000, Nutty Professor II: The Klumps; r. 
Peter Segal), dok. Method to the Madness of Jerry Lewis (TV–2011, Metoda šílenství Jerryho 
Lewise; r. Gregg Barson; + účinkující). -mim- 
 
Hooper, Tobe 
TOBE HOOPER (vlastním jménem Willard Tobe Hooper, nar. 25. 1. 1943, Austin, Texas – zem. 
26. 8. 2017, Sherman Oaks, Kalifornie) zdědil lásku k filmu po rodičích, kteří vlastnili kino, a 
odmala natáčel snímky 8mm kamerou. Během střední školy si přivydělával natáčením krátkých 
propagačních dramat pro místní pojišťovnu. Nedokončil filmová studia na Texaské univerzitě a 
profesionálně začínal jako režisér průmyslových a reklamních snímků. Vydělané peníze vložil do 
výroby celovečerního debutu Skořápky z prostředí hippies, který se však prakticky nedostal do 
kin. Teprve vynalézavě natočený horor Texaský masakr motorovou pilou se stal svou směsí 
klaustrofobického děsu a černého humoru klasickým dílem žánru a zařadil Hoopera mezi jeho 
přední tvůrce. Jeho následující filmy byly poznamenány zásahy producentů a ze dvou projektů 
byl jako režisér dokonce odvolán, The Dark (1979, Temnota; r. John Bud Cardos – V) a Venom 
(1981, Jed; r. Piers Haggard – TV). Dalšího velkého úspěchu dosáhl až prvním dílem 
Poltergeista, natočeným v Hollywoodu; větší díl zásluh byl však neprávem přičítán producentovi 
Stevenu Spielbergovi. Hooper uzavřel smlouvu s dravým studiem Cannon Films, specializujícím 
se na žánrovou tvorbu, ale na kvality předchozích děl se mu už nepodařilo navázat a většina 
jeho snímků končila přímo ve videopůjčovnách. Od 80. let často pracoval v televizi, kde se velmi 
dobře uvedl dvoudílnou adaptací hororového románu Stephena Kinga Prokletí Salemu. 
Režíroval mimo jiné epizody seriálů Amazing Stories (Úžasné příběhy – TV), The Equalizer 
(Vyrovnávač), Freddy’s Nightmares (Freddyho noční můry), Tales from the Crypt (Příběhy ze 
záhrobí – TV), Haunted Lives: True Ghost Stories (Strašidelné životy: Opravdové duchařské 
příběhy; + spol. zvl. efekty), Nowhere Man (Pan Nikdo – TV), Dark Skies (Temné nebe – TV), 
Perversions of Science (Zvrhlosti vědy), The Others (Ti druzí – TV), Night Visions (Noční 
přízraky – TV), Taken (Uneseni – TV), Masters of Horror (Mistři hororu – TV). S Alanem 
Goldsherem napsal román Midnight Movie (2011, Půlnoční film). – Filmografie: (herec) The 
Windsplitter (1971, Větrolam; r. Julius D. Feigelson), Sleepwalkers (1992, Sleepwalkers; r. Mick 
Garris); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. f. The Heisters (1964, Lupiči; + spol. sc., střih, spol. 
prod.), dok. o známé hudební skupině Peter, Paul & Mary: Song Is Love (TV–1970), jenž se 
nedochoval, alegorický snímek o soumraku komuny hippies Eggshells (1970, Skořápky; + sc., 
kam., spol. střih, spol. prod.), příběh setkání skupiny pocestných s bizarní venkovskou rodinou 
The Texas Chainsaw Massacre (1974, Texaský masakr motorovou pilou; + spol. sc., dodatečné 
záběry, spol. hudba, prod. – V), horor o majiteli zapadlého hotelu, který své hosty předhazuje 
aligátorovi, Eaten Alive! (1977, Sežráni zaživa; + spol. hudba) s Nevillem Brandem, příběh 
spisovatele, který se vrací do rodného novoanglického městečka zasaženého upírskou epidemií, 
Salem’s Lot (TV–1979, Prokletí Salemu – V) s Davidem Soulem a Jamesem Masonem, horor o 
studentech, kteří stráví noc v kočovném cirkusu, The Funhouse (1981, Panoptikum – V), příběh 
rodiny, jejíž domov napadnou zlé síly prostřednictvím televizní obrazovky, Poltergeist (1982 – V) 
s JoBeth Williamsovou a Craigem T. Nelsonem, sci-fi horor o invazi vesmírných upírů Lifeforce 



248 
 

(1985, Síla života – V) se Stevem Railsbackem a Mathildou Mayovou, remake populárního sci-fi 
filmu z 50. let Invaders from Mars (1986, Vetřelci z Marsu) s Karen Blackovou a jejím synem 
Hunterem Carsonem, nezdařené pokračování The Texas Chainsaw Massacre 2 (1986, Texaský 
masakr motorovou pilou 2; + spol. hudba, spol. prod., herec) s Dennisem Hopperem, další horor 
o muži, který dokáže v citovém pohnutí zažehnout oheň, Spontaneous Combustion (1989, Živá 
pochodeň; + nám., spol. sc., herec – V) s Bradem Dourifem, adaptace povídky Cornela 
Woolriche o démonickém aztéckém plášti I’m Dangerous Tonight (TV–1990, Dnes v noci jsem 
nebezpečná – TV) s Mädchen Amickovou a Anthonym Perkinsem, horor o dívce, která se v 
Egyptě dostane do spárů potomka markýze de Sade, Night Terrors (1993, Noční hrůzy – V) se 
Zoe Trillingovou a Robertem Englundem, povídka Eye (Oko) s Markem Hamillem z triptychu 
Body Bags (TV–1993, Historky z márnice; + herec – V), přepis povídky Stephena Kinga o 
vražedném mandlu The Mangler (1994, Děs v prádelně; + spol. sc. – V) s Robertem Englundem 
a Tedem Levinem, neodvysílaný pilot Hungry for Survival (TV–1997, Hladoví po přežití) pro 
později přeobsazený seriál Prey (TV–1998, Lovná kořist – TV) o vědkyni, která zjistí, že globální 
oteplování mění lidskou DNA, černá komedie o správci v domě plném bizarních nájemníků The 
Apartment Complex (TV–1998, Bytový komplex – TV) s Chadem Lowem, horor o skupině 
teenagerů, ohrožovaných při výletě na kalifornském jezeře obrovským plazem, Crocodile 
(2000, Krokodýl – V), horor ze zašlého hollywoodského hotelu, v němž se při renovačních 
pracích znovu probudí skryté zlo, The Toolbox Murders (2004, Vraždy bez záruky – V), další 
variace na příběhy ze strašidelného domu, nazvaná Mortuary (2005, Márnice – V), duchařský 
příběh z arabského prostředí Djinn (2013); (podíl na produkci či na výkonné produkci) 
Texaský masakr motorovou pilou (2003, The Texas Chainsaw Massacre; r. Marcus Nispel), 
Texaský masakr motorovou pilou: Počátek (2006, The Texas Chainsaw Massacre: The 
Beginning; r. Jonathan Liebesman), Texas Chainsaw 3D (2012, Texaský masakr motorovou 
pilou 3D; r. John Luessenhop – V), Leatherface (2017, Kožená tvář; r. Julien Maury, Alexandre 
Bustillo). -mim- 
 
Darcová, Mireille 
MIREILLE DARCOVÁ (vlastním jménem Mireille Aigroz, nar. 15. 5. 1938. Toulon, Var – zem. 
28. 8. 2017, Paříž) byla švýcarského původu. Dětství strávila v Toulonu, kde její matka 
provozovala malý obchod a otec zahradnictví. Toužila po dráze tanečnice, proto jako 
patnáctiletá přestoupila ze střední dívčí školy na toulonskou konzervatoř, kterou absolvovala 
v roce 1957. O dva roky později odjela do Paříže, kde se živila jako číšnice, prodavačka květin, 
šatnářka, pečovatelka o děti a psy. Díky štíhlé postavě se stala vyhledávanou manekýnkou. 
Zároveň navštěvovala herecké kurzy Maurice Escanda a byla přijata do baletní skupiny 
Ludmily Tcherinové. Vystřídala různé provinční scény, než se představila na divadle v Paříži. 
Uplatnila se rovněž v televizi a od počátku 60. let také ve filmu, kde však začínala epizodními 
rolemi. Přelom v její kariéře znamenala titulní úloha emancipované dívky v Lautnerově 
psychologickém kriminálním dramatu Galia. Jako půvabná kráska s blond vlasy vstoupila 
během 60. let do diváckého povědomí zejména díky Lautnerovým kriminálním dramatům a 
komediím, v nichž vytvořila typ moderní mladé ženy, oplývající šarmem, elegancí a smyslem 
pro humor. Pozornost zejména bulvárního tisku poutala od 1968 milostným vztahem s 
Alainem Delonem, s nímž také mnohokrát hrála (Jeff, Madly, Obrazotvornost křupanů, Byl 
jednou jeden policajt, Ledová ňadra, Uspěchaný muž, Smrt darebáka). Popularitu jí zvýšilo i 
účinkování v bláznivých veselohrách Yvese Roberta Velký blondýn s černou botou a Návrat 
velkého blondýna, v nichž ztělesnila agentku Christinu. Počátkem 80. let podstoupila 
náročnou operaci srdce (od dětství trpěla srdeční vadou) a dlouze se zotavovala po těžké 
autohavárii. V roce 1988 natočila jako režisérka román Katherine Pancolové Barbarka. 
Poslední dobou účinkovala i režírovala více v televizi, kde hrála například v seriálech Les yeux 
d’Hélène (1993; Heleniny oči), Coeurs brûles (1992, Zlomená srdce – TV) a Frank Riva (2003–
2004; uveden v televizi). Zájem o sociální témata projevila jako tvůrkyně několika 
dokumentárních snímků. Po mnohaleté pauze se vrátila také na jeviště a v roce 2007 
vytvořila v Théâtre Marigny s Alainem Delonem ústřední dvojici hrdinů v dramatizaci románu 
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Madisonské mosty pod názvem Cestou do Madisonu. Vedle herecké a režisérké činnosti se 
věnovala také zpěvu, fotografování a psaní. Je autorkou memoárové knihy Mon père (2008, 
Můj otec). V roce 2006 obdržela státní vyznamenání Rytíř Řádu Čestné legie. Od roku 2002 
byla provdána za pařížského architekta Pascala Despreze (nar. 1930). – Filmografie: (herečka, 
není-li uvedeno jinak) kr. f. La revenante (1960, Duch; r. Jacques Poitrenaud), Les distractions 
(1960, Zábavy; r. Jacques Dupont), Mourir d'amour (1960, Zemřít láskou; r. Dany Fog), Du 
côté de l’enfer (TV–1960, Na straně pekla; r. Claude Barma), Le bride sur le cou (1961, Otěže 
na krku; r. Roger Vadim), Les nouveaux aristocrates (1961, Noví aristokraté; r. Francis 
Rigaud), Pena de muerte? (1961, Trest smrti?; r. Josep María Forn), La grand bretèche (TV–
1961, Velké cimbuří; r. Claude Barma), Hauteclaire ou le bonheur dans le crime (TV–1961, 
Hauteclaire aneb Štěstí ve zločinu; r. Jean Prat), Virginie (1962; r. Jean Boyer), epizoda Le 
manteau de vision (Plášť vidění; r. Jean Girault) z filmu Les veinards (1962, Děti štěstěny), 
epizoda Nepožádáš manželky bližního svého (L’oeuvre de chair ne désireras qu’en mariage 
seulement) z filmu Ďábel a desatero (1962, Le diable et les Dix Commandements; r. Julien 
Duvivier), Pouic-Pouic (1963; r. Jean Girault – TV), Les durs à cuire (1963, Mazaní hoši; r. 
Jacques Pinoteau), Des pissenlits par la racine (1963, Čichat k fialkám zespoda; r. Georges 
Lautner), Théodore Frémeaux décédé (TV–1963, Théodore Frémeaux zemřel; r. Gérard 
Herzog), Monsieur (1964; r. Jean-Paul Le Chanois), La chasse à l’homme (1964, Honba na 
muže; r. Édouard Molinaro – TV), Les barbouzes (1964, Tajný policista; r. Georges Lautner – 
V), L’été en hiver (TV–1964, Léto v zimě; r. François Chalais), titulní epizoda z filmu Les bons 
vivants (1965, Světáci; r. Georges Lautner), Baleari operazione oro/Zarabanda Bing Bing 
(1965, Operace zlaté žezlo; r. José María Forqué), Galia (1965; r. Georges Lautner), Ne nous 
fâchons pas (1965, My se nehněváme; r. Georges Lautner – TV), Du rififi à Paname (1966, 
Rvačka v Panamě; r. Denys de La Patellière – TV), À belles dents (1966, S chutí; r. Pierre 
Gaspard-Huit), La grande sauterelle (1966, Velekobylka; r. Georges Lautner – TV), Douce 
France (TV–1966, Sladká Francie; r. François Chalais), Casino Royale (1967; r. John Huston, 
Ken Hughes, Robert Parrish, Joseph McGrath, Val Guest – V), Fleur d’oseille (1967, Květ 
šťovíku; r. Georges Lautner), La blonde de Pékin (1967, Blondýnka z Pekingu; r. Nicolas 
Gessner – TV), Week-end (1967, Víkend; r. Jean-Luc Godard), Summit/Un corps, une nuit 
(1968, Jedno tělo, jedna noc; r. Giorgio Bontempi), Jeff (1969; r. Jean Herman), Monte Carlo 
or Bust (1969, Na řvoucích strojích do Monte Carla; r. Ken Annakin – TV), Elle boit pas, elle 
fume pas, elle drague pas... mais elle cause! (1969, Nepije, nekouří, nedroguje, ale... povídá!; 
r. Michel Audiard – V), Borsalino (1970; r. Jacques Deray – TV), Madly (1970; r. Roger 
Kahane; + nám.), V rytmu valčíku (197!, Laisse aller, c’est une valse; r. Georges Lautner), 
Fantasia chez les ploucs (1971, Obrazotvornost křupanů; r. Gérard Pirès), Il était une fois un 
flic (1972, Byl jednou jeden policajt; r. Georges Lautner – V), L’humeur vagabonde (1972, 
Tulácká povaha; r. Édouard Luntz), Velký blondýn s černou botou (1972, Le grand blond avec 
une chaussure noire; r. Yves Robert), Není kouře bez ohně (1973, Il n’y a pas de fumée sans 
feu; r. André Cayatte), La valise (1973, Kufr na slunci; r. Georges Lautner – V), O. K. Patron 
(1973, Dobře, šéfe; r. Claude Vital), Les seins de glace (1974, Ledová ňadra; r. Georges 
Lautner – V), Borsalino a spol. (1974, Borsalino and Co.; r. Jacques Deray), Návrat velkého 
blondýna (1974, Le retour de grand blond; r. Yves Robert), Dis-moi que tu m’aimes (1974, 
Řekni mi, že mě máš rád; r. Michel Boisrond), Le téléphone rose (1975, Růžový telefón; r. 
Édouard Molinaro), L’ordinateur des pompes funèbres (1975, Počítač pohřební služby; r. 
Gérard Pirès), Nebezpečný cestující (1976, Les passagers; r. Serge Leroy), L’homme pressé 
(1977, Uspěchaný muž; r. Édouard Molinaro – TV), Smrt darebáka (1977, Mort d’un pourri; r. 
Georges Lautner), Les ringards (1978, Úhoři; r. Robert Pouret), Pour la peau d’un flic (1981, 
Kdo nastaví kůži; r. Alain Delon – V), Jamais avant le mariage (1982, Nikdy před svatbou; r. 
Daniel Ceccaldi), Si elle dit oui... je ne dis pas non (1983, Když ona řekne ano... já neřeknu ne; 
r. Claude Vital; + spol. sc.), L’été de nos quinze ans (1983, Léto, kdy nám bylo patnáct; r. 
Marcel Jullian), Réveillon chez Bob (1984, Silvestr u Boba; r. Denys Granier-Deferre), La vie 
dissolue de Gérard Floque (1986, Rozmařilý život Gerarda Floqua; r. Georges Lautner – V), 
Prigioniera di una vendetta (TV–1991, V zajetí pomsty; r. Jeannot Szwarc, Vittorio Sindoni), 
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Terre indigo (TV–1996, Modrá země; r. Jean Sagols – TV), L’ami de mon fils (TV–1996, Přítel 
mého syna; r. Marion Sarrautová – TV), J’ai rendez-vous avec vous (TV–1996, Mám s vámi 
schůzku; r. Laurent Heynemann), Ni vu ni connu (TV–1996, Neviděn, nepoznán; r. Pierre 
Lary), Sapho (TV–1997; r. Serge Moati), Le portrait (TV–1997, Portrét; r. Pierre Lary), Les filles 
de Vincennes (TV–1998, Dívky z Vincennes; r. Thierry Binisti), Le bleu de l'océan (TV–2003, 
Modř oceánu; r. Didier Albert), Sur la route de Madison (TV–2007, Cestou do Madisonu; r. 
Anne Bourgeoisová), Le grand restaurant II (TV–2011; r. Gérard Pullicino); (režie, není-li 
uvedeno jinak) La barbare (1988, Barbarka; + spol. sc.), dok. filmy Le doute et l’espérance 
(1998, Nejistota a naděje) a Pas sur la bouche (TV–2010, Na ústa ne), dok. filmy z cyklu 
Infrarouge (Infračervené) Voyage vers l’inconnu/e/ (2009, Cesta do neznáma), Pardonner 
(2012, Odpouštět; + spol. sc.) a Elles sont des dizaines de milliers sans abri (2015, Jsou jich 
desítky tisíc bez přístřeší) z televizního cyklu Infrarouge (Infračervené). -fik- 
 
Balco, Vladimír 
VLADIMÍR BALCO (též Vlado Balco; nar. 16. 7. 1949, Liptovský Ján u Liptovského Mikuláše – 
zem. 31. 8. 2017, Bratislava) začínal od 1967 v Bratislavě jako technik scény a asistent 
kamery ve filmových ateliérech na Kolibě (1971–1977). Následně vystudoval filmovou a 
televizní dokumentaristiku na VŠMU v Bratislavě (1977–1983) a v letech 1983–1991 pracoval 
jako režisér střídavě ve Studiu krátkých filmů Bratislava a ve Slovenské filmové tvorbě na 
Kolibě. I později svou režisérskou tvorbu pravidelně rozděloval mezi dokumentární a hrané 
projekty. Uplatnil se též při tvorbě seriálů a televizních cyklů (Bola raz jedna opera, Tucet). 
Točil rovněž reklamní spoty pro řadu slovenských společnosti (Mazda, Slovenská spořitelna, 
Kooperativa, Slovnaft, Figaro a další). Od roku 1998 se věnoval především pedagogické 
činnosti na VŠMU, kde byl v letech 2002–2013 vedoucím Ateliéru dokumentární tvorby na 
Filmové a televizní fakultě (docent 2004, profesor 2010). Jeho film Tri tony šťastia byl oceněn 
Hlavní cenou na Západoněmeckých dnech krátkého filmu v Oberhausenu (1980) a Let 
asfaltového holuba Prémií Slovenského literárního fondu (1991). – Filmografie: hrané filmy 
(asistent kamery) Do posledného dychu (1976; r. Jozef Režucha), Koncert pre pozostalých 
(1976; r. Dušan Trančík), Hanča, Janko, Lucia (TV–1977; r. Martin Ťapák); (režie a scénář 
nebo spolupráce na něm) kr. f. Homo immunis (1983; + nám.), Vino vinovaté (TV–1983), 
Môžeš (1985; + nám.) a Záchranca (1986; + nám.), psychologické drama o začínajícím filmaři 
Uhol pohľadu (1984), hudebně-taneční film z prostředí společenských tanců Pasodoble pre 
troch (1986), psychologické drama z prostředí archeologických vykopávek Postoj (1988), 
psychologický příběh o dvou odlišných životních postojích kamarádů z vojny Let asfaltového 
holuba (1990; + nám.), adaptace bestselleru Petera Pišťanka Rivers of Babylon (1998), drama 
mladého delikventa, který v ukradeném autě najde jedenáctiletou dívku, Dážď padá na naše 
duše (2002); dokumentární krátké či středometrážní filmy (režie, námět, scénář nebo 
spolupráce na něm, není–li uvedeno jinak) Tri tony šťastia (1979), Ochotnícka odyssea 
(1980), Muž v oblakoch (1981; + kam.), Uhol dopadu (1982; + střih), Quo vadis? (1983), Prvá 
pomoc (1985), Hummel (1987), Gagman (1988), Tridsať ton nádeje (1990), You can help 
(1990), Opera Session (TV–1992), Poznámka o známke (TV–1995), Nebeské geto (TV–2006), 
Medzi 4–5, 6 (TV–2008), Okrúhlych dvadsať (TV–2011), celovečerní dok. Martin Slivka (TV–
2007; r. Martin Šulík; účinkující). –jl– 
 
Ďurjak, Gejza 
GEJZA ĎURJAK (chybně též uváděn jako Gejza Ďuriak; nar. 2. 10. 1936, Bratislava), slovenský 
televizní režisér, který měl na svém kontě zejména hrané, dokumentární i animované 
projekty, inscenace, filmy i večerníčky a který si zahrál epizodku ministrova tajemníka ve 
snímku Panna zázračnica (1966; r. Štefan Uher), zemřel 4. září 2017 v Bratislavě. –jl– 
 
Moschin, Gastone 
GASTONE MOSCHIN (nar. 8. 6. 1929, San Giovanni Lupatoto, Benátsko), italský herec, který 
působil na divadle a v televizi a který byl ve filmu úzce spojen s tituly takzvané komedie po 
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italsku (commedia all’italiana), ale hrál i v zahraničních produkcích, zemřel 4. září 2017 v 
umbrijském Terni. Byl mimo jiné jedním z kamarádů v sérii Moji přátelé. Obdržel dvakrát 
Stříbrnou stužku Italského národního syndikátu filmových novinářů za vedlejší role ve 
filmech Dámy a pánové (1966, Signore & signori; r. Pietro Germi) a Amici miei, atto III (1985, 
Moji přátelé III; r. Nanni Loy). V první polovině 90. let založil v Terni společně s bývalou ženou 
Marziou Ubaldiovou (nar. 1938) a dcerou Emanuelou Moschinovou a vedl hereckou školu 
Mumos. Z jeho bohaté filmografie dále připomínáme tituly Znovu v nesnázích (1959, Audace 
colpo dei soliti ignoti; r. Nanni Loy), Jaká slast žít (1960, Che gioia vivere; r. René Clément), 
Zuřivá léta (1962, Gli anni ruggenti; r. Luigi Zampa), epizodu Had (Il serpente; r. Alberto 
Bonucci) z povídkového filmu Nesnadná láska (1962, L’amore difficile), Ženich na inzerát 
(1963, La visita; r. Antonio Pietrangeli), Doba naší lásky (1966, Le stagioni del nostro amore; 
r. Florestano Vancini), Neznalost řeči nevadí (1968, La moglie giapponese; r. Gian Luigi 
Polidoro), Konformista (1970, Il conformista; r. Bernardo Bertolucci), The Godfather Part II 
(1974, Kmotr II; r. Francis Ford Coppola – V), Moji přátelé (1975, Amici miei; r. Mario 
Monicelli), Moji přátelé II (1982, Amici miei: atto II; r. Mario Monicelli). -jš- 
 
Cotone, Mario 
MARIO COTONE (nar. 17. 8. 1941, Řím) italský produkční a producent, který se mimo jiné 
podílel i na amerických filmech, natáčených v Itálii nebo v italské koprodukci, zemřel 10. září 
2017 v Terni, Umbrie. Spolupracoval například na snímcích–Marco Polo (TV–1982, Marco 
Polo; r. Giuliano Montaldo; spol. prod. – TV), Il frullo del passero (1988, Chvíle lásky; r. 
Gianfranco Mingozzi; spol. prod. – V), Haunted Summer (1988, Strašidelné léto; r. Ivan 
Passer; spol. prod. – TV), Torrents of Spring / Acque di primavera (1989, Jarní vody; r. Jerzy 
Skolimowski; spol. prod. – TV), Stanno tutti bene (1990, Všem se daří dobře; r. Giuseppe 
Tornatore; spol. prod. – TV), L’uomo delle stelle (1995, Starman: Výrobce hvězd; r. Giuseppe 
Tornatore; spol. prod. – V), Svůdná krása (1996, Io ballo da sola; r. Bernardo Bertolucci), 
Maléna (2000, Malèna; r. Giuseppe Tornatore) nebo Baaria (2009, Baarìa; r. Giuseppe 
Tornatore). -jš- 
 
Hall, Peter 
PETER HALL (vlastním jménem Peter Reginald Frederick Hall, nar. 22. 11. 1930, Bury St. 
Edmunds, Suffolk – zem. 11. 9. 2017, Londýn, na zápal plic) byl jediným dítětem přednosty 
železniční stanice. Po maturitě absolvoval vojenskou službu v Německu. Díky stipendiu 
studoval angličtinu na Cambridgeské univerzitě (1953) a intenzivně se věnoval divadlu. Jako 
režisér nejdřív působil na londýnské scéně Arts Theatre, kde mimo jiné inscenoval britskou 
premiéru Beckettovy hry Čekání na Godota (1955). V roce 1960 založil slavnou společnost Royal 
Shakespeare Company (RSC), která měla domovské scény ve Stratfordu a v londýnském divadle 
Aldwych a kterou vedl až do roku 1968. V roce 1973 vystřídal Laurence Oliviera ve funkci 
uměleckého ředitele další prestižní anglické scény Royal National Theatre. Po patnácti letech 
pak založil vlastní společnost The Peter Hall Company (1988–2011). Patřil k nejvýznamnějším 
postavám světového divadla. Během padesátileté kariéry režíroval na britských i amerických 
jevištích mnoho vysoce ceněných inscenací (například Valčík toreadorů, Kočka na rozpálené 
plechové střeše, Ondina, Becket, tetralogie Války růží, Hamlet, Revizor, Macbeth, Křehká 
rovnováha, Návrat domů, Země nikoho, Višňový sad, Zrada, Můj dům, můj hrad, Amadeus, 
trilogie Oresteia, Farma zvířat, Antonius a Kleopatra, Kupec benátský, Sestup Orfeův, Divoká 
kachna, Tartuffe, Vytetovaná růže, Čtyři paviáni obdivující slunce, Ideální manžel, Oddělené 
stoly, Lysistrata, Racek, Jak se vám líbí, cyklus Tantalus, Garderobiér, Sen noci svatojánské, 
Pygmalion, Strýček Váňa, Večer tříkrálový). Na Broadwayi dvakrát získal prestižní cenu Tony 
(Návrat domů, Amadeus). Hallův nástupce v Royal National Theatre Richard Eyre u něho 
vyzdvihoval především porozumění textu, jednoduchost, srozumitelnost a neokázalost. Hall 
režíroval rovněž opery na významných světových scénách, včetně newyorské Metropolitní 
opery a londýnské Královské opery (mimo jiné Kouzelná flétna, Zarostlá zahrada, Evžen Oněgin, 
Tristan a Isolda, Don Giovanni, Fidelio, tetralogie Prsten Nibelungův, Carmen, La traviata, 
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Falstaff, Othello). V letech 1984–1990 byl uměleckým ředitelem Glyndebourneského operního 
festivalu. Filmu se věnoval pouze příležitostně. Kromě režijní práce měl tři výrazné role v 
německých titulech, například postavu redaktora, pátrajícího po stopách bývalého válečného 
zločince, v oceňovaném dramatu Chodec. Větší ohlas měla jeho televizní tvorba. Snímek Byla 
pryč, natočený podle scénáře Stephena Poliakoffa, soutěžil na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Benátkách, kde mimo jiné získal Cenu Sergia Trasattiho a obě hlavní představitelky 
se podělily o Volpiho pohár za herecký výkon; později byl za něj nominován na Cenu BAFTA v 
kategorii televizních dramat. Další nominaci na Cenu BAFTA obdržel v kategorii seriálů za 
čtyřdílnou adaptaci románu Mary Wesleyové Heřmánkový palouk. Byl jedním z průvodců 
pravidelného televizního programu o umění Aquarius (1970–1977). Publikoval knihu Peter 
Hall’s Diaries (1983, Deníky Petera Halla) a autobiografii Making an Exhibition of Myself (1993, 
Udělat ze sebe blázna). Za své zásluhy o divadlo dostal Řád britského impéria (C.B.E.; 1963), 
francouzský Řád umění a literatury (1965) a byl povýšen do šlechtického stavu (1977). 
Celoživotní jevištní práce mu rovněž vynesla Olivierovu cenu (1999) a uvedení do Síně slávy 
amerického divadla (2005). Hallovo hektické pracovní vytížení se podepsalo na jeho 
soukromém životě. Byl třikrát rozvedený, se známou herečkou Leslie Caronovou (1956–1965), s 
níž se mu narodily dvě děti, se svojí asistentkou z RSC Jacqueline Taylorovou, s níž měl rovněž 
dvě děti, a s operní zpěvačkou Marií Ewingovou (1982–1990), jež mu povila dceru. V roce 1990 
se oženil s bývalou tiskovou tajemnicí Nicki Freiovou, s níž vychoval další dceru. Všechny jeho 
děti podědily umělecké sklony. Nejvíc nejstarší potomek Christopher Hall (nar. 1957), jenž 
pracuje jako televizní producent, syn z druhého svazku Edward Hall (nar. 1966), jenž je 
významným divadelním a televizním režisérem, a dcera z třetího manželství Rebecca Hallová 
(nar. 1982), jež se stala populární herečkou. Nesmíme ho zaměňovat s britským výtvarníkem 
divadelních kostýmů Peterem J. Hallem (1926–2010). – Filmografie: (režie, není-li uvedeno 
jinak) záznam Shakespearovy hry A Midsummer Night’s Dream (TV–1959, Sen noci 
svatojánské), vyrobený pro americkou stanici NBC, anarchistická komedie z automatizované 
budoucnosti podle jevištní předlohy Henryho Livingse Work Is a Four Letter Word (1967, Práce 
je sprosté slovo) s Davidem Warnerem a zpěvačkou Cillou Blackovou, filmová adaptace 
Shakespearovy komedie A Midsummer Night’s Dream (1968, Sen noci svatojánské) s Dianou 
Riggovou, Davidem Warnerem, Michaelem Jaystonem, Ianem Richardsonem, Judi 
Denchovou a dalšími členy Royal Shakespeare Company, drama o důsledcích manželské 
nevěry podle románu Andrey Newmanové Three Into Two Won’t Go (1968, Tři nejdou do 
páru) s Rodem Steigerem, Claire Bloomovou a Judy Geesonovou, kriminální komedie o 
rafinované bankovní loupeži Perfect Friday (1970, V pravý čas – TV) se Stanleym Bakerem, 
Ursulou Andressovou a Davidem Warnerem, přepis hry Harolda Pintera o manželské dvojici, 
přicházející po letech navštívit mužova otce a bratry, The Homecoming (1973, Návrat domů) 
s Michaelem Jaystonem, Vivien Merchantovou a Cyrilem Cusackem, portrét venkovského 
života podle knížky Ronalda Blythea Akenfield (1974; + spol. prod.), natočený s obyvateli 
titulní vesnice v hrabství Suffolk, záznamy tří oper, Monteverdiho L’incoronazione di Poppea 
(TV–1984, Korunovace Poppey) s americkou pěvkyní Marií Ewingovou, Brittenova Alberta 
Herringa (TV–1985) s anglickým tenoristou Johnem Grahamem-Hallem a Verdiho La traviaty 
(TV–1987) se skotskou sopranistkou Marie McLaughlinovou, drama staré ženy, která se po 
letech v psychiatrické léčebně sblíží s nešťastnou manželkou svého synovce, She’s Been 
Away (TV–1989, Byla pryč) s Peggy Ashcroftovou a Geraldine Jamesovou, přepis dramatu 
Tennesseeho Williamse Orpheus Descending (TV–1990, Sestup Orfeův; + sc. – V) s Vanessou 
Redgraveovou a Kevinem Andersonem, minisérie o mladých lidech ve válkou rozvrácené 
Anglii The Camomile Lawn (TV–1992, Heřmánkový palouk) s Jennifer Ehleovou, Tobym 
Stephensem a Tarou Fitzgeraldovou, drama ze série biblických příběhů Jacob (TV–1994, Bible 
– Starý zákon: Jákob – TV) s Matthewem Modinem, thriller o soudní psycholožce, 
ohrožované psychopatickým milencem, Schůzka s cizincem (1995, Never Talk to Strangers) s 
Rebeccou De Mornayovou a Antoniem Banderasem, drama černošské rodiny, která se v roce 
1958 stěhuje z Karibiku do Londýna, The Final Passage (TV–1996, Poslední plavba), natočené 
podle románu Caryla Phillipse; (herec) Chodec (1973, Der Füssganger; r. Maximilian Schell), Als 
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Mutter streikte (1974, Když matka stávkovala; r. Eberhard Schroeder), Der letzte Schrei 
(1975, Poslední výkřik; r. Robert van Ackeren). -mim- 
 
Stanton, Harry Dean 
HARRY DEAN STANTON (nar. 14. 7. 1926, West Irvine, Kentucky – zem. 15. 9. 2017, Los Angeles) 
byl nejstarším ze tří synů farmáře a kuchařky. Za války sloužil v Pacifiku jako lodní kuchař a po 
demobilizaci studoval žurnalistiku a rozhlas na Kentucké univerzitě v Lexingtonu, kde se začal 
věnovat herectví. Po třech letech ze školy odešel a další čtyři roky strávil v hereckém souboru 
Pasadena Playhouse. Vytvářel epizodní úlohy ve filmu i v televizi a do počátku 70. let vystupoval 
pod jménem Dean Stanton, aby nebyl zaměňován se svým kolegou, charakterním hercem 
Harrym Stantonem (1901–1978). Jako host účinkoval v řadě televizních antologií (například 
Suspicion, The Walter Winchell File, Panic!, Zane Grey Theater, Westinghouse Desilu Playhouse, 
Alfred Hitchcock Presents) a v desítkách převážně westernových nebo kriminálních seriálů, 
mimo jiné The Adventures of Rin Tin Tin (Dobrodružství Rin Tin Tina), Man with a Camera (Muž 
s fotoaparátem), The Texan (Texasan), Gunsmoke (uveden v televizi), Rescue 8 (Hasičský 
oddíl 8), U. S. Marshal, Bat Masterson, The Rifleman (Muž s puškou), The Lineup (Policejní 
přehlídka), The Lawless Years (Léta bez zákona), Have Gun Will Travel (Zbraň mám, za prací 
dojedu), Laramie, Rawhide, Lock-Up (Ve vazbě), The Man from Blackhawk (Muž z pojišťovny 
Blackhawk), Johnny Ringo, The Untouchables (Neúplatní – TV), Gunslinger (Pistolník), The 
Roaring 20s (Bouřlivá 20. léta), The Law and Mr. Jones (Zákon a pan Jones), Bonanza, Cain’s 
Hundred (Cainova stovka), Checkmate (Šachmat), Stoney Burke, Combat! (Boj!), Empire 
(Impérium), Daniel Boone, The Fugitive (Uprchlík), A Man Called Shenandoah (Muž jménem 
Shenandoah), The Big Valley (Velké údolí), The Wild Wild West, The Guns of Will Sonnett 
(Zbraně Willa Sonnetta), Cimarron Strip, The High Chaparral (Vysoké křoví), The Virginian 
(Muž z Virginie), Mannix, The Name of the Game (Honba za slávou), Adam–12, Petticoat 
Junction (Zastávka u spodniček), Laverne & Shirley, Two and a Half Men (Dva a půl chlapa – 
TV), Chuck (uveden v televizi), Getting On (Život je boj – TV). Do širšího povědomí se zapsal 
účastí v některých kultovních dílech (Dvouproudová asfaltka, Pat Garrett a Billy the Kid, Ranč 
Deluxe) a na konci 70. let upoutal i větší zájem dalších filmařů díky osobitým postavám 
palubního mechanika Bretta ve Vetřelci a kazatele Asy Hawkse předstírajícího slepotu v 
adaptaci románu Flannery O’Connorové Moudrá krev. K jeho nejlepším rolím patřil Repo Man, 
profesionální exekutor aut ve stejnojmenném snímku, a mlčenlivý Travis, hledající svou rodinu, 
ve Wendersově dramatu Paříž, Texas, vyznamenaném Zlatou palmou na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Cannes. I nadále však vytvářel převážně vedlejší úlohy, například otce 
hlavní hrdinky romantické komedie Růžová jí sluší, apoštola Pavla ve Scorseseho kontroverzním 
snímku Poslední pokušení Krista nebo soudce v adaptaci knihy Huntera S. Thompsona Strach a 
hnus v Las Vegas. Byl kmenovým hercem Davida Lynche v jeho filmech Zběsilost v srdci 
(soukromý detektiv Johnnie Farragut), Twin Peaks (majitel karavanového parku Carl Rodd), 
Příběh Alvina Straighta (nemocný bratr Lyle) a Inland Empire (režisérův asistent Freddie 
Howard). Na sklonku kariéry vytvořil dvě výrazné televizní postavy, zkorumpovaného 
mormonského vůdce Romana Granta v seriálu Big Love (2006–2010, Velká láska – TV) a znovu 
Carla Rodda ve třetí sezoně Lynchova seriálu Twin Peaks (2017, Městečko Twin Peaks – TV). 
Působil také jako zpěvák a kytarista s vlastní kapelou The Harry Dean Stanton Band, s níž 
koncertoval v losangeleských nočních klubech. – Filmografie: (herec) The Wrong Man (1956, 
Nepravý muž; r. Alfred Hitchcock – TV), Tomahawk Trail (1956, Cesta tomahawku; r. Lesley 
Selander), Revolt at Fort Laramie (1957, Věznice ve Fort Laramie; r. Lesley Selander – TV), The 
Proud Rebel (1958, Pyšný rebel; r. Michael Curtiz – TV), Voice in the Mirror (1958, Hlas v 
zrcadle; r. Harry Keller), Pork Chop Hill (1959, Pahorek Pork Chop; r. Lewis Milestone – TV), The 
Jayhawkers! (1959; r. Melvin Frank), A Dog’s Best Friend (1959, Nejlepší přítel psa; r. Edward L. 
Cahn), The Adventures of Huckleberry Finn (1960, Dobrodružství Huckleberryho Finna; r. 
Michael Curtiz), Hero’s Island (1962, Hrdinův ostrov; r. Leslie Stevens – TV), epizoda Psanci (The 
Outlaws; r. Henry Hathaway) z filmu How the West Was Won (1962, Jak byl dobyt Divoký 
západ – TV), The Man from the Diner’s Club (1963, Muž z Diner’s klubu; r. Frank Tashlin), Jízda v 
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bouři (1966, Ride in the Whirlwind; r. Monte Hellman), The Hostage (1966, Rukojmí; r. Russell S. 
Doughten, Jr.), The Dangerous Days of Kiowa Jones (TV–1966, Nebezpečné dny Kiowy Jonese; r. 
Alex March), V žáru noci (1967, In the Heat of the Night; r. Norman Jewison), A Time for Killing 
(1967, Nastal čas zabíjet; r. Phil Karlson – TV), Frajer Luke (1967, Cool Hand Luke; r. Stuart 
Rosenberg), Rebel Rousers (1967, Výtržníci; r. Martin B. Cohen – TV), Day of the Evil Gun (1968, 
Den zlých zbraní; r. Jerry Thorpe), The Mini-Skirt Mob (1968, Gang v mini; r. Maury Dexter – V), 
Kelly’s Heroes (1970, Kellyho hrdinové; r. Brian G. Hutton – V), The Intruders (TV–1970, 
Vetřelci; r. William A. Graham), Two-Lane Blacktop (1971, Dvouproudová asfaltka; r. Monte 
Hellman), Cisco Pike (1971; r. B. L. Norton), Cry for Me, Billy (1972, Plač pro mě, Billy; r. William 
A. Graham – TV), Pat Garrett a Billy the Kid (1973, Pat Garrett and Billy the Kid; r. Sam 
Peckinpah), Dillinger (1973; r. John Milius – V), Kde kvetou lilie (1973, Where the Lilies Bloom; r. 
William A. Graham), Nevěsta pro Zandyho (1974, Zandy’s Bride; r. Jan Troell), Cockfighter (1974, 
Kohoutí zápasník; r. Monte Hellman), Win, Place or Steal (1974, Zvítězit nebo ukrást; r. Richard 
Bailey), The Godfather Part II (1974, Kmotr II; r. Francis Ford Coppola – V), Rafferty and the 
Gold Dust Twins (1975, Rafferty a zlatá dvojčata; r. Dick Richards), Rancho Deluxe (1975, Ranč 
Deluxe; r. Frank Perry – TV), The Legendary Curse of the Hope Diamond (TV–1975, Legendární 
kletba diamantu Naděje; r. Delbert Mann), The Fortune (1975, Bohatství; r. Mike Nichols – TV), 
Sbohem buď, lásko má (1975, Farewell, My Lovely; r. Dick Richards), 92 in the Shade (1975, 92 
stupňů ve stínu; r. Thomas McGuane – V), The Missouri Breaks (1976, Missourské rokle; r. 
Arthur Penn – TV), Renaldo & Clara (1978; r. Bob Dylan), Straight Time (1978, Na svobodě; r. 
Ulu Grosbard – TV), Flatbed Annie & Sweetiepie: Lady Truckers (TV–1979, Frajerka Annie a 
Pusinka; r. Robert Greenwald – TV), Wise Blood (1979, Moudrá krev; r. John Huston), Vetřelec 
(1979, Alien; r. Ridley Scott), The Rose (1979, Růže; r. Mark Rydell – TV), Smrt v přímém přenosu 
(1979, La mort en direct; r. Bertrand Tavernier), The Black Marble (1980, Černý mramor; r. 
Harold Becker), The Oldest Living Graduate (TV–1980, Nejstarší žijící absolvent; r. Jack Hofsiss), 
Private Benjamin (1980, Vojín Benjaminová; r. Howard Zieff – V), UFOria (1980; r. John Binder), 
Escape from New York (1981, Útěk z New Yorku; r. John Carpenter – V), One from the Heart 
(1982, Jedna od srdce; r. Francis Coppola), Young Doctors in Love (1982, Lékařská akademie; r. 
Garry Marshall – TV), I Want to Live (TV–1983, Chci žít; r. David Lowell Rich), Christine (1983; r. 
John Carpenter – V), Repo Man (1984; r. Alex Cox – TV), Paříž, Texas (1984, Paris, Texas; r. Wim 
Wenders), The Bear (1984, Medvěd; r. Richard Sarafian), Red Dawn (1984, Rudý úsvit; r. John 
Milius – V), One Magic Christmas (1985; Kouzelné Vánoce; r. Phillip Borsos – TV), Fool for Love 
(1985, Láskou posedlí; r. Robert Altman – TV), Rip Van Winkle (TV–1985; r. Francis Ford 
Coppola – V), Pretty in Pink (1986, Růžová jí sluší; r. Howard Deutch – TV), Slam Dance (1987; r. 
Wayne Wang – TV), Stars and Bars (1988, Pravý Američan; r. Pat O’Connor – V), Mr. North 
(1988; r. Danny Houston – TV), Poslední pokušení Krista (1988, The Last Temptation of Christ; r. 
Martin Scorsese), Twister (1988, Rozbouřený život; r. Michael Almereyda – TV), skeče The 
Cowboy and the Frenchman (Kovboj a Francouz; r. David Lynch) a Les Gauloises (Goloásky; r. 
Werner Herzog) z povídkového filmu Les Français vus par... (TV–1988, Francouzi očima... – 
TV), Dream a Little Dream (1989, Sni svůj krátký sen; r. Marc Rocco – TV), The Fourth War 
(1990, Čtvrtá válka; r. John Frankenheimer – TV), Zběsilost v srdci (1990, Wild at Heart; r. David 
Lynch), Pay Off (TV–1991, Výkupné; r. Stuart Cooper), Twin Peaks (1992, Twin Peaks: Fire Walk 
with Me; r. David Lynch), Man Trouble (1992, Když má muž problémy; r. Bob Rafelson – V), 
Hostages (TV–1992, Rukojmí; r. David Wheatley – TV), epizoda Tricks (Triky; r. David Lynch) z 
filmu Hotel Room (TV–1992, Hotelový pokoj), Against the Wall (TV–1994, Proti zdi; r. John 
Frankenheimer – V), Blue Tiger (1994, Modrý tygr; r. Norberto Barba – V), Schůzka s cizincem 
(1995, Never Talk to Strangers; r. Peter Hall), Midnight Blue (1995, Půlnoční chandra; r. Skott 
Snider), Playback (1996; r. Oley Sassone – V), Periskop nahoru a dolů! (1996, Down 
Periscope; r. David S. Ward), Dead Man’s Walk (TV–1996, Cesta mrtvého muže; r. Yves 
Simoneau – TV), Jak ta je úžasná! (1997, She’s So Lovely; r. Nick Cassavetes), Tajný agent Jack 
T. (1997, Fire Down Below; r. Felix Enriquez Alcalá), Max a Kevin (1998, The Mighty; r. Peter 
Chelsom), Strach a hnus v Las Vegas (1998, Fear and Loathing in Las Vegas; r. Terry Gilliam), 
A Civil Action (1998, Žaloba; r. Steven Zaillian – V), Ballad of the Nightingale (1998, Cesta do 
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Cannes; r. Guy Greville Morris – TV), Příběh Alvina Straighta (1999, The Straight Story; r. 
David Lynch), Zelená míle (1999, The Green Mile; r. Frank Darabont), Sand (1999, Písek; r. 
Matt Palmieri), The Man Who Cried (2000, Muž, který plakal; r. Sally Potterová – V), Přísaha 
(2000, The Pledge; r. Sean Penn), Zvíře (2001, The Animal; r. Luke Greenfield), Sonny (2002; 
r. Nicolas Cage), Ginostra (2002; r. Manuel Pradal – V), Kurs sebeovládání (2003, Anger 
Management; r. Peter Segal), The Wendell Baker Story (2003, Příběh Wendella Bakera; r. 
Andrew a Luke Wilsonovi – TV), Chrystal (2004; r. Ray McKinnon – V), The Big Bounce (2004, 
Velká rána; r. George Armitage – V), Alpha Dog (2005, Alpha Dog; r. Nick Cassavetes), Alien 
Autopsy (2005, Pitva mimozemšťana; r. Jonny Campbell – V), My dva a Křen (2006, You, Me 
and Dupree; r. Anthony Russo, Joe Russo), Inland Empire (2006, Inland Empire; r. David 
Lynch), The Good Life (2007, Dobrý život; r. Steve Berra), The Open Road (2008, Volná 
silnice; r. Michael Meredith), Alice (TV–2009, Alenka; r. Nick Willing), On Holiday (2010, Na 
dovolené; r. Brian McGuire), anim. f. Rango (2011, Rango; r. Gore Verbinski; hlas), Tady to 
musí být (2011, This Must Be the Place; r. Paolo Sorrentino), Avengers (2012, The Avengers; 
r. Joss Whedon), Sedm psychopatů (2012, Seven Psychopaths; r. Martin McDonagh), 
Konečná (2013, The Last Stand; r. Kim Jee-woon), 9 Full Moons (2013, Devět úplňků; r. 
Tomer Almagor), Carlos Spills the Beans (2013, Carlos všechno vyklopil; r. Brian McGuire), 
Sick of It All (2016, Je mi z toho nanic; r. Brian McGuire), Lucky (2017; r. John Carroll Lynch), 
Frank & Ava (2017; r. Michael Oblowitz). -mim- 
 
Tříska, Jan 
JAN TŘÍSKA (nar. 4. 11. 1936, Praha – zem. 25. září 2017, Praha, na následky pádu z Karlova 
mostu) vyrůstal v malém rodinném domku na pražském předměstí v Dolní Liboci; maminka 
pocházela z živnostnické rodiny a otec byl psycholog s širokým vzděláním a mnoha zájmy. 
Studoval na Nerudově gymnáziu v Hellichově ulici, kde vynikal v recitaci, což se stalo 
impulsem k jeho herecké činnosti v tamním divadelním kroužku, vedeném profesorem 
češtiny Karlem Vetterem. Původní úmysl stát se tanečníkem přehodnotil poté, když ho při 
školní recitační soutěži přemluvil jeden z porotců Karel Höger, aby se věnoval herectví. Už 
jako posluchač DAMU vystupoval v Národním divadle (Bílá nemoc, Maryša, Svatá Jana, 
Revizor, Srpnová neděle), kam ho hned po absolutoriu (1959) na doporučení Vlasty 
Fabianové angažoval Otomar Krejča. Herec atletické štíhlé postavy, přitažlivého chlapeckého 
zjevu a příjemně modulovaného hlasu byl hned od začátku obsazován do rolí hledajících a 
trpce poznávajících mladíků, později i do charakterově vyhraněnějších rolí širokého rozpětí. 
Pojetí, s nímž vyjadřoval senzibilitu svých hrdinů, generačně souznělo s pocity mladého 
publika. Třískův projev se vyznačoval dynamickou řečí, pohybovou spontaneitou a prudkou 
gestikulací. Temperament, fyzickou vitalitu a dravost, komediantskou bezprostřednost, ale i 
věcný nadhled nad rolí osvědčil v úspěšných kreacích na naší první scéně jako Pořízek v 
Molièrově Donu Juanovi, Treplev v Rackovi, Tyra v Tylově hře Drahomíra a její děti, Titta-
Nane v Goldoniho Poprasku na laguně, Pavel v Topolově Jejich dnu, Vojta v Pavlíčkově 
Zápase s andělem, Edmund v Králi Learovi, Rafael v Topolově Konci masopustu, a hlavně jako 
nezapomenutelný Romeo v Krejčově legendární inscenaci Romea a Julie (o vzniku inscenace 
natočil Radúz Činčera středometrážní film Romeo a Julie 63, 1964). V roce 1965 přešel do 
Divadla za branou a s režisérem Krejčou, dramatikem Josefem Topolem, dramaturgem 
Karlem Krausem, hereckou partnerkou Marií Tomášovou a dalšími kolegy výrazně pomáhal 
vytvářet vyhraněný profil této nové scény, mimo jiné v inscenacích světové klasiky 
(Tuzenbach ve Třech sestrách, Lips v Nestroyově Provazu o jednom konci, Mussetův 
Lorenzaccio a Sofoklův Oidipús) i v původních českých hrách (Véna v Topolově Kočce na 
kolejích, El v Hodině lásky téhož autora). Po nucené likvidaci divadla (1972) byl krátký čas bez 
angažmá, roku 1973 hostoval v titulní úloze Goethova Fausta v kladenském Divadle Jaroslava 
Průchy a v roce 1974 se stal členem Městských divadel pražských (Josef Novák v Zelenkově 
Bumerangu). V letech normalizace patřil k proskribovaným umělcům. Stále ostřejší konflikty 
s režimem a zhoršující se profesní perspektivy ho po podpisu Charty 77 přiměly ještě v roce 
1977 emigrovat s rodinou přes Kypr, Řecko a Kanadu do USA, kde se mu pozvolna podařilo 
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vybudovat si novou hereckou kariéru. Výsledky jeho uměleckého působení nesměly být v 
Československu až na výjimky veřejně prezentovány. Jeho role ve filmech Jak se točí 
Rozmarýny (1977; r. Věra Plívová-Šimková) a Nechci nic slyšet (1978; r. Ota Koval) byly 
přetočeny s jinými představiteli. Třískovo působení před kamerou vždy zůstalo ve stínu 
divadelní tvorby, i když ve filmu debutoval již jako student velkou rolí nesmělého Martina 
Něničky, z něhož vojna udělala „celého chlapa“, ve veselohře Váhavý střelec. První polovina 
60. let mu přinesla řadu vedlejších a malých rolí; mimo jiné cirkusový voltižér Vincek Bonžůr 
ve Fričově adaptaci povídek Eduarda Basse Lidé z maringotek. Přímo na tělo mu ušil režisér 
Makovec v autorském filmu Čtyři v kruhu postavu vraha, motocyklového závodníka Michala 
Fencla. Počátkem 70. let pak vytvořil svou největší a vlastně jedinou titulní roli kralevice 
Radúze ve Weiglově v adaptaci pohádky Julia Zeyera s hudbou Josefa Suka Radúz a 
Mahulena. Během prvních normalizačních lét nalezl Tříska více uplatnění ve slovenském 
filmu, zejména ve třech snímcích Jozefa Režuchy. Z českých filmů 70. let je ještě třeba zmínit 
fantastickou komedii Jaroslava Balíka Slečna Golem, v níž byl jako mladý vynálezce Petr 
partnerem Jany Brejchové. Před odchodem do exilu ho diváci naposledy spatřili ve dvou 
komediích: jako sympatického lékaře Houdka v Menzelově snímku Na samotě u lesa, a 
koktavého důlního tesaře Jardu Šalánka v Jirešově fantaskní pohádce Talíře nad Velkým 
Malíkovem. Třískův herecký potenciál využíval v hojné míře dabing (do češtiny tlumočil 
například francouzského herce Jeana-Paula Belmonda, ale namluvil také některé své české a 
slovenské kolegy v českých filmech), rozhlas (hlavně v pohádkách) a televize v četných hrách, 
inscenacích a pohádkách. Namluvil seriál večerníčků Kašpárek, Honza a drak (1975) a 
sedmidílnou sérii krátkých kreslených příběhů o námořníku Sindibádovi Pohádky tisíce a 
jedné noci (1974; r. Karel Zeman). Objevil se též v seriálech Klapzubova jedenáctka (1967), F. 
L. Věk (1971), Bola raz jedna záhrada (1973), Pavol zasahuje (1974), 30 případů majora 
Zemana (1974–1979), Vivat Beňovský (1975), Útek zo zlatej krajiny (1977) a zejména v 
Bočanově přepisu Foglarových dobrodružných příběhů Záhada hlavolamu (1969), kde hrál 
tajemného Široka. Recitoval v Lyře Pragensis a ve Viole, nahrál několik gramofonových desek 
mluveného slova. Americkou etapu svého života, v níž mu zpočátku významně pomohl Jiří 
Voskovec, zahájil poměrně slibně, když roku 1978 prorazil na Broadwayi rolí Wolanda v 
dramatizaci Bulgakovova románu Mistr a Markétka. Mezi respektované charakterní herce se 
zařadil výkony na dalších prestižních scénách amerických měst, například ve Washingtonu 
(Medveděnko v Rackovi), v Minneapolis (Kaliban v Shakespearově Bouři), v Los Angeles 
(dekadentní básník Gabriel D’Annunzio v Krysankově experimentální hře Tamara), v 
Massachusetts (Kurt Müller ve hře Lillian Hellmanové Stráž na Rýně) a v New Havenu 
(Leopold v Havlově Largu desolatu). V New Yorku hrál pod režijním vedením věhlasného 
Petera Brooka Jepichodova ve Višňovém sadu (s inscenací absolvoval i půlroční světové 
turné). Před kamerou se uplatnili, jak v televizních produkcích různých formátů, tak v 
hollywoodských filmech odlišné umělecké úrovně. Ačkoliv se většinou jednalo o drobné 
postavy cizinců slovanského původu, ztělesňoval je často po boku slavných hereckých hvězd 
v dílech režisérů zvučných jmen (Miloš Forman, John Frankenheimer, Sam Peckinpah); 
nejznámější v České republice je asi malá postava fanatického střelce z Formanova 
životopisu Lid versus Larry Flynt. Objevil se jako host v amerických televizních seriálech 
Falcon Crest (Síla rodu – TV), Fantasy Island (Ostrov fantazie), Airwolf (uveden v televizi), 
Hotel (1985), Crime Story (1987, Kriminální příběh), Quantum Leap (Kvantový skok), Hunter 
(uveden v televizi), Highlander (1997; uveden v televizi), Highlander The Raven (Highlander: 
Havran – TV), Secret Agent Man (Tajný agent), Zero Hour (Nultá hodina – TV). Po pádu 
komunistického režimu v listopadu 1989 se Tříska často vracel do vlasti a jeho (zejména 
pracovní) pobyty ještě zintenzivněly po roce 2000 (stále však žil v Los Angeles). Na Pražském 
jaru 1990 přednesl česky mluvený part v Debussyho oratoriu Utrpení svatého Šebestiána 
(recitace jiných textů s hudebními tělesy nebo scénická čtení si později zopakoval). Do české 
kinematografie se vrátil populární úlohou učitele Igora Hnízda ve Svěrákově retrokomedii 
Obecná škola nebo jako otec Vojtěch ve Hvižďově historickém dramatu Řád. Dramaticky 
exponovanou roli starého horala Gorčíka vytvořil v Trojanově baladickém příběhu Želary. 
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Úlohy otců mu připadly i v následujících filmech Jedna ruka netleská a Horem Pádem. Vůbec 
největší Třískovou filmovou postavou posledních let je však šílený a všemocný Markýz ze 
Švankmajerova filozofického hororu Šílení. Jeho posledními rolemi byly postavy dědečků ve 
Svěrákově nostalgickém příběhu Po strništi bos a v seriálu televize Nova Drazí sousedé 
(2016). Jeho divadelní mistrovství obdivovali od roku 2002 návštěvníci Letních 
shakespearovských slavností na Pražském hradě, kde k titulní úloze krále Leara ze 
stejnojmenného dramatu, za niž získal Cenu Alfréda Radoka, přidal roku 2007 ještě otroka 
Kalibana v Bouři. Příležitostně účinkoval i na jiných pražských jevištích: Divadlo Na Jezerce 
(jeden z aktérů komedie Kumšt francouzské dramatičky Yasminy Rezy) a Archa (odcházející 
kancléř Vilém Rieger v premiérové inscenaci Havlova Odcházení). Prezident Václav Havel, 
jeho dlouholetý blízký přítel, mu udělil státní vyznamenání Medaili za zásluhy III. stupně 
(2002) a na Febiofestu 2017 obdržel Tříska Kristiána za celoživotní přínos světové 
kinematografii. Jeho životní osudy a tvůrčí dráhu přibližuje kniha Miloše Smetany Dvě kariéry 
Jana Třísky (1991, 1995, 2004) a televizní dokumenty Romeovy toulky Prahou (1990; r. 
Tomáš Bílý) a medailon z cyklu GEN (2001; r. Martin Dostál). Z manželství s bývalou herečkou 
a šéfmanažerkou luxusního hollywoodského hotelu Karlou Chadimovou (nar. 1943) měl dvě 
dcery; starší z nich Kája Třísková vytvořila hlavní ženskou postavu Nancy ve filmu Nahota na 
prodej (1993; r. Vít Olmer). Dva dny před plánovaným začátkem natáčení filmu Jiřího Mádla 
Na střeše, ve kterém měl hrát hlavní roli, se herec vážně zranil při pádu z Karlova mostu a na 
následky nehody po dvou dnech zemřel. – Filmografie: (herec) Váhavý střelec (1956; r. Ivo 
Toman), Černá ovce (TV–1957; r. Jan Valášek), povídka Mistr a dvacátý učedník z filmu Pět z 
milionu (1959; r. Zbyněk Brynych), Kruh (1959; r. Ladislav Rychman), První parta (1959; r. 
Otakar Vávra), U nás v Mechově (1960; r. Vladimír Sís), Všude žijí lidé (1960; r. Jiří Hanibal, 
Štěpán Skalský), Pochodně (1960; r. Vladimír Čech), Policejní hodina (1960; r. Otakar Vávra), 
Srpnová neděle (1960; r. Otakar Vávra), Duhu pro můj den (TV–1960; r. František Filip), 
Dlouhý den v krátkém životě (TV–1960; r. Jan Matějovský), kr. f. Ještě včera to znamenalo 
smrt (1960; r. Zdenek Sirový), Rok života (TV–1960; r. Jaroslav Novotný), Kde alibi nestačí 
(1961; r. Vladimír Čech), Kohout plaší smrt (1961; r. Vladimír Čech), Příběh starý deset let 
(TV–1961; r. Miloslav Zachata), Dva z onoho světa (1962; r. Miloš Makovec), Tarzanova smrt 
(1962; r. Jaroslav Balík), Neomylní (TV–1962; r. Jan Matějovský), Jejich den (TV–1962; r. Eva 
Sadková), Mezi námi zloději (1963; r. Vladimír Čech), Romance štědrovečerní (TV–1963; r. Jiří 
Bělka), Domácí víno (TV–1963; r. František Filip), Děti slunce (TV–1963; r. Jan Matějovský), 
Etuda pro kontrabas (TV–1963; r. Stanislav Strnad), Komedie s Klikou (1964; r. Václav Krška), 
Hvězda zvaná Pelyněk (1964; r. Martin Frič), Dům v Kaprové ulici (1965, Das Haus in der 
Karpfengasse; r. Kurt Hoffmann), 5 milionu svědků (1965; r. Eva Sadková), Zlá minuta (TV–
1965; r. Jiří Bělka), Smrt a Blažená paní (TV–1965; r. Antonín Moskalyk), Lidé z maringotek 
(1966; r. Martin Frič), Martin a červené sklíčko (1966; r. Milan Vošmik), Kacafírek (TV–1966; 
r. Vlasta Janečková), Hoře z rozumu (TV–1967; r. Antonín Moskalyk), Hra bez pravidel (1967; 
r. Jindřich Polák), Čtyři v kruhu (1967; r. Miloš Makovec), Ženitba (TV–1967; r. Jaroslav 
Novotný), Dreyfusova aféra (TV–1968; r. Antonín Moskalyk), Raport (TV–1968; r. Antonín 
Moskalyk), Popelka (TV–1969; r. Vlasta Janečková), kr. f. Nespavost ve dvou (TV–1969; r. Eva 
Sadková), střm. f. Hádavá pohádka (TV–1969; r. Vlasta Janečková), Radúz a Mahulena (1970; 
r. Petr Weigl), Lucie a zázraky (1970; r. Ota Koval), Drobínek (TV–1970; r. Ludvík Ráža), Žabí 
muzikál (TV–1970; r. Věra Jordánová), Dosť dobrí chlapi (1971; r. Jozef Režucha), Romeo a 
Julie (TV–1971; r. Petr Weigl), Růže a prsten (TV–1971; r. Vlasta Janečková), kr. f. Muzikant 
(TV–1971; r. Karel Pokorný), Slečna Golem (1972; r. Jaroslav Balík), Moc bez slávy (TV–1972; 
r. Jan Matějovský), Pohár za první poločas (TV–1972; r. Karel Pokorný), Královská ozvěna 
(TV–1972; r. Václav Hudeček), Horolezci (TV–1972; r. Bruno Šefranka), Don Juan (TV–1972; r. 
Jiří Bělka), Ctná paní Lucie (TV–1972; r. Petr Tuček), střm. f. Dva bratři (TV–1972; r. Petr 
Weigl), Trhani (TV–1973; r. Vladimír Kavčiak), Sen noci svatojánské (TV–1973; r. Jiří Bělka), 
Zlatovláska (TV–1973; r. Vlasta Janečková), Klec (TV–1973; r. Vojtěch Štursa), Tichý svědek 
(TV–1973; r. Evžen Němec), Poslední dopis (TV–1973; r. Jiří Bělka), Černé na bílém (TV–1973; 
r. Pavel Blumenfeld), O ševci Matějovi (TV–1973; r. Pavel Kraus), Wie füttert man einen Esel 
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(1974, Jak nakrmit osla; r. Roland Oehme), Ze života hmyzu (TV–1974; r. Jan Matějovský), 
Kde jsi byl, Odyssee? (TV–1974; r. Evžen Němec), Královský gambit (TV–1974; r. Jaromil 
Jireš), Pätnásť životov (TV–1974; r. Karol Spišák), Život na úteku (1975; r. Jozef Režucha), 
Tetované časom (1975; r. Zoro Záhon), Ešte sa nevraciam (TV–1975; r. Jozef Režucha), Do 
posledného dychu (1976; r. Jozef Režucha), Na samotě u lesa (1976; r. Jiří Menzel), Desať 
percent nádeje (1976; r. Jozef Zachar), Talíře nad Velkým Malíkovem (1977; r. Jaromil Jireš), 
Podivné přátelství herce Jesenia (TV–1977; r. Evžen Němec), Der Mädchenkrieg (1977, Dívčí 
válka; r. Alf Brustelin, Bernhard Sinkel), Ein irren Duft von frischem Heu (1977, Klamná vůně 
čerstvého sena; r. Roland Oehme), Reds (1981, Rudí; r. Warren Beatty – TV), Ragtime (1981; 
r. Miloš Forman – V), The Amateur (1981, Amatér; r. Charles Jarrott – V), The Osterman 
Weekend (1983, Ostermanův víkend; r. Sam Peckinpah – V), The Return of the Man from 
U.N.C.L.E. (TV–1983, Návrat muže z U.N.C.L.E.; r. Ray Austin), Uncommon Valor (1983, Sedm 
neohrožených; r. Ted Kotcheff – V), Nevěrně tvá (1983, Unfaithfully Yours; r. Howard Zieff), 
Nothing Lasts Forever (1984, Nic netrvá věčně; r. Tom Schiller), 2010 (1984, 2010: Druhá 
vesmírná odysea; r. Peter Hyams – V), The Fantastic World of D. C. Collins (TV–1984, 
Fantastický svět D. C. Collinse; r. Leslie Martinson), Evergreen (TV–1985; r. Fielder Cook), 
Malice in Wonderland (TV–1985, Zášť v kraji divů; r. Gus Trikonis), The Alamo: Thirteen Days 
to Glory (TV–1986, Alamo: Třináct dní ke slávě; r. Burt Kennedy – TV), Black Eagle (1987, 
Černý orel; r. Eric Karson – V), The Karate Kid III (1989, Karate Kid III; r. John G. Avildsen – V), 
Loose Cannons (1989, Parťáci; r. Bob Clark – V), Obecná škola (1991; r. Jan Svěrák), Semtex 
Blues (1993, Undercover Blues; r. Herbert Ross), The Heart of Darkness (TV–1993, Srdce 
temnoty; r. Nicolas Roeg – TV), World War II: When Lions Roared (TV–1994, Druhá světová 
válka: Když lvové řvali; r. Joseph Sargent), Because Mommy Works (TV–1994, Protože máma 
pracuje; r. Robert Markowitz – TV), Řád (1994; r. Petr Hvižď), My Antonia (TV–1995, Moje 
Antonie; r. Joseph Sargent – TV), Andersonville (TV–1995, Věznice Andersonville; r. John 
Frankenheimer – V), střm. anim. f. Drawn from Memory (1995, Kresleno z paměti; r. Paul 
Fierlinger; hlas), Deadly Web (TV–1996, Smrtící síť; r. Jorge Montesi – TV), Lid versus Larry 
Flynt (1996, The People vs. Larry Flynt; r. Miloš Forman), Nadaný žák (1998, Apt Pupil; r. 
Bryan Singer), Ronin (1998, Ronin; r. John Frankenheimer), Loving Jezebel (1999, Milovat 
Jezebel; r. Kwyn Bader), The Omega Code (1999, Kód Omega; r. Robert Marcarelli – TV), Lost 
Souls (2000, Ďábel přichází; r. Janusz Kaminski – V), Cahoots (2001, Holport; r. Dirk Benedict), 
The Man from Elysian Fields (2001, Muž z Elysejských polí; r. George Hickenlooper – TV), Rok 
ďábla (2002; r. Petr Zelenka), povídka Bůh ví... (r. Tomáš Krejčí) z filmu Trosečníci (TV–2002), 
Blizzard (2003, Stella; r. LeVar Burton – V), Želary (2003; r. Ondřej Trojan), Jedna ruka 
netleská (2003; r. David Ondříček), Horem Pádem (2004; r. Jan Hřebejk), Šílení (2005; r. Jan 
Švankmajer), Máj (2008; r. F. A. Brabec), Setkání v Praze, s vraždou (TV–2008; r. Jitka 
Němcová), Hranaři (2011; r. Tomáš Zelenka), Bastardi 3 (2012; r. Tomáš Magnusek), Piknik 
(TV–2014; r. Hynek Bočan), Případ Andrey S. (TV–2017; r. Jiří Diviš), Po strništi bos (2017; r. 
Jan Svěrák). -fik- 
 
Isasi-Isasmendi, Antonio 
ANTONIO ISASI-ISASMENDI (vlastním jménem José Antonio Isasi-Isasmendi Lasa, nar. 22. 3. 
1927, Madrid), španělský scenárista, režisér, střihač a producent, zemřel 27. září 2017 na 
Ibize, Baleárské ostrovy. Začínal jako střihač. V roce 1950 založil produkční společnost Isasi 
Producciones Cinematográficas. Jako producent podporoval rovněž krátkometrážní 
dokumentární tvorbu s cestopisnou a geografickou tematikou. Ve své hrané tvorbě se 
zaměřoval na široký záběr témat, mezi nimiž nalezneme také literární adaptace a občansky, 
sociálně a politicky angažovaná dramata (sovětský komunismus, španělská občanská válka, 
andaluský banditismus). V mezinárodním kontextu se prosadil jako jeden z prvních 
španělských filmařů populárními dobrodružnými žánry. V roce 2000 převzal čestného Goyu a 
v roce 2009 na Mezinárodním filmovém festivalu v Sitges čestné ocenění María za 
celoživotní dílo. Z jeho početné filmografie připomínáme celovečerní hrané tituly Relato 
policíaco (1954, Policejní zpráva; režie, spol. sc.), La huida (1956, Útěk; režie, spol. sc., prod.), 
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Rapsodia de sangre (1957, Krvavá rapsódie; režie, spol. sc., prod.), Pasión bajo el sol (1958, 
Vášeň pod sluncem; režie, spol. sc., prod.), Diego Corrientes (1959; režie, spol. sc., prod.), 
Sentencia contra una mujer (1960, Rozsudek proti jedné ženě; režie, spol. sc.), La mentira 
tiene cabellos rojos (1961, Lež má rudé vlasy; režie, spol. sc., prod.), Vamos a contar 
mentiras (1962, Pojďme počítat lži; režie, spol. sc., prod.), Tierra de todos (1962, Země všech; 
režie, prod.), Scaramouche (1963, La máscara de Scaramouche; režie, spol. sc.), Dobrodruh z 
Istanbulu (1965, Estambul 65; režie, spol. sc., prod.), Las Vegas, 500 millones (1968, Las 
Vegas, 500 miliónů; režie, spol. sc., prod.), Un verano para matar (1972, Léto na zabíjení; 
režie, spol. sc., prod.), Pes (1976, El perro; režie, spol. sc.), El aire de un crimen (1988, 
Ovzduší zločinu; režie, spol. sc., prod.). -jš- 
 
Listopad, František 
FRANTIŠEK LISTOPAD (vlastním jménem Jiří Synek, publikoval též pod jménem Jorge 
Listopad; nar. 26. 11. 1921, Praha – zem. 1. 10. 2017, Lisabon, Portugalsko), oceňovaný 
básník, esejista, kritik, pedagog, novinář, vydavatel, dramatik, prozaik a překladatel, vnuk 
nakladatele Adolfa Synka (1868–1943), bratr scenáristky Aleny Synkové–Munkové (1929–
2008), který žil od 1948 v zahraničí, zejména v Portugalsku (od 1959), kde mimo jiné působil 
v divadelní sféře (i jako ředitel Národního divadla v Lisabonu). Spoluzaložil Vysokou divadelní 
a filmovou školu (ESTC) v Lisabonu. V době pobytu ve Francii pracoval pro francouzskou 
televizi a po přesídlení do Portugalska (1958) natočil přes třicet televizních filmů, vesměs 
adaptací literárních děl. Později vystoupil v českých dokumentech Jsem český básník a 
portugalský spisovatel (TV–1992; r. Rudolf Tesáček) a Básník – František Listopad (TV–2000; 
r. Jan Němec). Byl nositelem řady portugalský cen a vyznamenání a také nositelem Ceny 
Jaroslava Seiferta a českého státního vyznamenání Medaile za zásluhy (2001). –jl– 
 
De Macedo, António 
ANTÓNIO DE MACEDO (nar. 5. 7. 1931, Lisabon), portugalský divadelní režisér, filmový a 
televizní režisér, scenárista a střihač, který mimo jiné působil i jako filmový historik a 
pedagog, zemřel 5. října 2017 v Lisabonu. Vystudoval architekturu, ale od 60. let se věnoval 
filmu, zpočátku především dokumentům a krátkým snímkům. Byl jedním z průkopníků 
portugalského filmového hnutí Cinema Novo (Nový film) a ve své tvorbě se zaměřoval na 
psychologická dramata s využitím žánrových poloh fantastiky, gotických prvků a 
pohádkových motivů. V období Salazarovy diktatury byly některé jeho filmy zakázány. Byl 
spoluzakladatelem produkční firmy Cinequanon. Zabýval se rovněž akademickým výzkumem 
náboženství a spirituality. Vydal mimo jiné dva svazky A Evolução Estética do Cinema 
(Estetický vývoj kinematografie, 1959,1960). Z řady filmových ocenění uveďme Zlatý klas na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Valladolidu 1970 za snímek Nojo aos cães (1970, Odpor 
ke psům; + sc., střih, spol. prod.) a Zvláštní cenu poroty na Mezinárodním filmovém festivalu 
v Cartageně za film Krutý slib (1973, A promessa; + sc., střih, spol. zvuk, spol. prod.). Z jeho 
další tvorby připomínáme snímky As horas de Maria (1976, Mariiny hodiny; + sc., prod.), Os 
abismos da meia-noite (1983, Propasti půlnoci; + sc., střih, prod.), Chá forte com limão 
(1993, Silný čaj s citrónem; + spol. sc., prod. – TV) nebo O segredo das pedras vivas (2016, 
Tajemství živých kamenů; + spol. sc.). -jš- 
 
Wiazemská, Anne 
ANNE WIAZEMSKÁ (vlastním jménem Anne Wiazemsky, nar. 14. 5. 1947, Berlín – zem. 5. 10. 
2017, Paříž, na rakovinu prsu) byla dcerou francouzského diplomata Yvana Wiazemského, 
který pocházel z ruské aristokratické rodiny, a dcery slavného spisovatele Claire Mauriacové, 
která pracovala pro Červený kříž. Větší část svého dětství strávila v Ženevě a v Caracasu a od 
začátku 60. let žila ve Francii. Jako středoškolačka byla představena Robertu Bressonovi a 
získala ústřední roli venkovské dívky Marie v jeho alegorickém díle A co dále, Baltazare. Po 
maturitě se nechala zapsat ke studiu filozofie na univerzitě v Nanterre, ale ze školy odešla 
pod vlivem známosti s Jean-Lucem Godardem, jenž ji obsadil do úlohy maoistické 
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revolucionářky Véronique ve filmu Číňanka a za něhož se v červenci 1967 provdala. 
Účinkovala v dalších Godardových snímcích a prosadila se i v titulech renomovaných 
italských tvůrců Piera Paola Pasoliniho (svedená dcera Odetta v metaforickém dramatu 
Teoréma) a Marca Ferreriho (mladá dívka Dora, pokoušející se otěhotnět v příběhu z 
postapokalyptické budoucnosti Sémě člověka). Dávala přednost avantgardním filmům, ale 
posléze pracovala i s mainstreamovými tvůrci jako Robertem Enricem (prostitutka Matylda v 
dramatu ze stavby dálnice Stopa gigantů) nebo Andrém Téchiném (divadelní administrátorka 
v noirovém melodramatu Schůzka). Postupně se přestala herectví věnovat ve prospěch 
úspěšné literární kariéry. Psala romány, v nichž čerpala z vlastních zážitků a z historie své 
rodiny, mimo jiné Mon beau navire (Moje krásná loď, 1989), Marimé (1991), Canines 
(Špičáky, 1993), Hymnes à l’amour (1996, Chvalozpěvy lásky), Une poignée de gens (Hrstka 
lidí, 1998), Au quatre coins du monde (Na všechny světové strany, 2001), Sept garçons 
(Sedm chlapců, 2002), Je m’appelle Élisabeth (Říkají mi Elisabeth, 2006), Un saint homme 
(Svatý muž, 2017) a vzpomínkové knihy Jeune fille (Holčička, 2007) o svém prvním filmu, 
Mon enfant de Berlin (Moje dítě z Berlína, 2009) o svých rodičích, Studijní rok (Une année 
studieuse, 2012, česky nakladatelství Eroika, Praha 2013) a Un an après (Rok poté, 2015) o 
svém vztahu ke Godardovi, s nímž se rozešla na počátku 70. let (i když rozvod byl finalizován 
až v roce 1979). Dva z jejích románů byly zfilmovány, Chvalozpěvy lásky pod názvem Toutes 
ces belles promesses (2003, Všechny ty krásné sliby; r. Jean-Paul Civeyrac) a Je m’appelle 
Élisabeth (2004, Říkají mi Elisabeth; r. Jean-Pierre Améris. Podle biografické knihy Rok poté 
vznikl těsně před její smrtí film Obávaný (2017, Le redoutable; r. Michel Hazanavicius). Pro 
televizi režírovala několik středometrážních dokumentů s filmovou tematikou. – Filmografie: 
(herečka) A co dále, Baltazare (1966, Au hasard Balthasar; r. Robert Bresson), La Chinoise 
(1967, Číňanka; r. Jean-Luc Godard), Lamiel (1967; r. Jean Aurel), Week-end (1967, Víkend; r. 
Jean-Luc Godard), Teoréma (1968, Teorema; r. Pier Paolo Pasolini), La bande à Bonnot (1968, 
Bonnotova banda; r. Philippe Fourastié), dok. Sympathy for the Devil (1968; r. Jean-Luc 
Godard – V), Les vieilles lunes (1969, ??Obehraná písnička; r. David Fahri), Capricci (1969, 
Nálady; r. Carmelo Bene), Modré goloásky (1969, Les gauloises bleues; r. Michel Cournot), 
Porcile (1969, Vepřinec; r. Pier Paolo Pasolini – V), Il seme dell’uomo (1969, Sémě člověka; r. 
Marco Ferreri), Le vent d’est (1970, Vítr z východu; r. Groupe Dziga Vertov), L’inchiesta (TV–
1971, Vyšetřování; r. Gianni Amico), Lotte in Italia (1971, Boje v Itálii; r. Groupe Dziga 
Vertov), Raphaël ou le débauché (1971, Raphaël aneb Prostopášník; r. Michel Deville), 
Vladimir et Rosa (1971, Vladimir a Rosa; r. Groupe Dziga Vertov), Tout va bien (1972, 
Všechno je v pořádku; r. Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin), Le grand départ (1972, Velký 
odjezd; r. Martial Raysse), George qui? (1973, George kdo?; r. Michèle Rosierová), Le retour 
d’Afrique (1973, Návrat z Afriky; r. Alain Tanner), Le train (1973, Vlak; r. Pierre Granier-
Deferre – TV), La vérité sur l’imaginaire passion d’un inconnu (1974, Pravda o domnělém 
umučení neznámého; r. Marcel Hanoun), Die Auslieferung (1974, Extradice; r. Peter von 
Gunten), Le pain noir (TV–1974, Černý chléb; r. Serge Moati), Le mystère Frontenac (TV–
1975, Tajemství Frontenaků; r. Maurice Frydland), střm. f. La semaine sanglante (1976, 
Krvavý týden; r. Joël Farges), uváděný v triptychu Guerres civiles en France (Občanské války 
ve Francii), Mon coeur est rouge (1976, Mé srdce je červené; r. Michèle Rosierová), Couleur 
chair (1977, Barva pleti; r. François Weyergans), La passion (TV–1978, Pašije; r. Raoul 
Sangla), Don Juan (TV–1978; r. Arcady), Le grand inquisiteur (TV–1979, Velký inkvizitor; r. 
Raoul Sangla), Même les mômes ont du vague à l’âme (1979, I chlapi mají jemnou duši; r. 
Jean-Louis Daniel), L’enfant secret (1979, Utajené dítě; r. Philippe Garrel), Stopa gigantů 
(1980, L’empreinte des géants; r. Robert Enrico), L’hôpital de Leningrad (TV–1983, 
Nemocnice v Leningradu; r. Sarah Maldororová), Grenouilles (1983, Žáby; r. Adolfo Arrieta), 
Rendez-vous (1985, Schůzka; r. André Téchiné – V), Elle a passé tant d’heures sous les 
sunlights... (1985, Strávila tolik hodin pod horským sluncem...; r. Philippe Garrel), Qui trop 
embrasse... (1986, Kdo honí dva zajíce...; r. Jacques Davila), Le testament d’un poète juif 
assassiné (1987, Závěť zavražděného židovského básníka; r. Frank Cassenti), Ville étrangère 
(1988, Cizí město; r. Didier Goldschmidt); (režie, není-li uvedeno jinak) dok. o Bressonově 
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prvotině Andělé hříchu pod titulem Les anges 1943, histoire d’un film (TV–2004, Andělé 
1943, příběh jednoho filmu), dok. portrét filmové producentky Mag Bodard, un destin (TV–
2005, Mag Bodardová, osud), dokumenty o francouzských herečkách Danielle Darrieux, une 
vie de cinéma (TV–2007, Danielle Darrieuxová, život ve filmu), Nathalie Baye, en toute liberté 
(TV–2007, Nathalie Bayeová, naprosto svobodná) a Nicole Garcia, les ombres à la lumière 
(TV–2010, Nicole Garciaová, stíny ve světle), všechny z cyklu Empreintes (Stopy). -mim- 
 
Rochefort, Jean 
JEAN ROCHEFORT (vlastním jménem Jean Raoul Robert Rochefort, nar. 29. 4. 1930, Paříž – 
zem. 9. 10. 2017, Paříž) pocházel z bretaňské rodiny (matka byla účetní a otec pracoval 
nejprve v bankovnictví a poté v petrolejářském průmyslu). S velmi špatným prospěchem 
navštěvoval střední školy v Rouenu, Cussetu a Saint-Maur-des-Fossés. Po dvouletém 
zaměstnání kancelářského zřízence v Banque de France se rozhodl pro studium herectví. 
Odbornou průpravu absolvoval nejprve v pařížském Centre Dramatique de la rue Blanche a 
pak navštěvoval konzervatoř v Nantes a v Paříži, kde se spřátelil s Jeanem-Paulem 
Belmondem a Jeanem-Pierrem Mariellem. Byl sedm let členem divadelního souboru 
Compagnie Grenier-Hussenot, s nímž vystupoval mimo jiné na pódiu kabaretu La Fontaine 
des Quatre-Saisons. Postupně však přešel k umělecky náročnějšímu repertoáru, jaký mu 
nabídla avantgardní divadelní společnost Delphine Seyrigové a Claudea Régyho. Díky tomu 
se osobně seznámil s Haroldem Pinterem, který mu dal souhlas s inscenováním svých 
televizních her Milenec a Přehlídka. Další divadelní zkušeností pro něho byla krátká angažmá 
v Théâtre National Populaire a Théâtre de l’Ateliére, kde se představil mimo jiné v dramatu 
Friedricha Dürrenmatta Frank Pátý. Od konce 50. let se začal uplatňovat ve filmu a televizi. 
Během natáčení koprodukční sovětsko-francouzské komedie Léon Garros hledá přítele, které 
probíhalo na území Sovětského svazu, poznal polskou fyzičku Aleksandru Moscwaovou, s níž 
se také záhy oženil. Před kamerou se musel dlouho spokojovat pouze s vedlejšími party, z 
nichž některé mu umožňovaly uplatnit komediální talent: armádní zběh zvaný Krtek v 
dobrodružném kostýmním snímku Cartouche, bývalý advokát a posléze velitel královské 
policie François Desgrez v sérii romantických dobrodružných filmů podle románů Anne a 
Serge Golonových o Angelice, markýze andělů, věrný sekretář Léon v dobrodružné komedii 
Muž z Hongkongu. Jako hvězda se prosadil teprve v 70. letech, kdy mu popularitu přinesly 
zejména situační komedie Yvese Roberta, v nichž nejčastěji ztělesňoval šaramantní a záletné 
hrdiny se šviháckým knírem: šéf výzvědné služby Toulouse ve ztřeštěných parodiích na 
špionážní dramata Velký blondýn s černou botou a Návrat černého blondýna, unavený 
epizodní herec Clément v hořké satiře z hereckého prostředí Buď zdráv, umělče!, ministerský 
úředník Étienne Dorsay v komedii Záletník; úspěšný stárnoucí klavírista se slabostí pro mladé 
ženy Edouard Choiseu v komedii Sukničkář. Vedle desítek komediálně laděných kreací v 
převážně komerčních filmech však vytvořil i několik náročných charakterních postav, z nichž 
vyniká zejména úloha abbého Duboise, za jejíž ztvárnění v Tavernierově humorně pojaté 
historické fresce z počátku 18. století Slavnost začíná získal Césara 1975. Obdobně působivý 
výkon, jímž si vysloužil Césara 1977, podal v úloze námořního kapitána v Schoendoerfferově 
psychologickém dramatu Krab-bubeník, nebo později v hlavních rolích ve snímcích Patrice 
Lecontea: stárnoucí kadeřník Antoine v komorním melodramatu Manžel kadeřnice a učitel 
francouzštiny Manesquier v kriminálním dramatu Muž z vlaku. Kvůli vážnému onemocnění se 
musel v roce 2001 vzdát titulní role v připravovaném filmu The Who Killed Don Quixote 
(Muž, který zabil Dona Quijota). Jako režisér natočil tři dokumentární filmy. Za celoživotní 
dílo byl vyznamenán Zvláštním Césarem (1998). Kromě svých uměleckých zájmů se věnoval 
chovu koní, s nimiž dokonce závodil. V roce 2013 vydal knižní paměti Ce genre de choses 
(Taková věc). Jeho druhou manželkou byla od roku 1989 architektka Françoise Vidalová. Měl 
pět dětí, přičemž z několikaletého vztahu s herečkou Nicole Garciaovou pochází herec Pierre 
Rochefort (nar. 1981). – Filmografie: (herec, není-li uvedeno jinak): Rencontre à Paris (1956, 
Setkání v Paříži; r. Georges Lampin), Les fiancés du paradis (TV–1957, Snoubenci ráje; r. 
Lazare Iglesis), Une balle dans le canon (1958, Náboj v hlavni; r. Charles Gérard, Michel 
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Deville), Monsieur de Saint-Germain (TV–1958, Pán ze Saint-Germain; r. Philippe Ducrest), La 
dame de pique (TV–1958, Piková dáma; r. Stellio Lorenzi), Léon Garros hledá přítele (1960, 
Vingt mille lieues sur la terre/Leon Garros iščet druga; r. Marcello Pagliero), Arden de 
Faversham (TV–1960, Arden z Favershamu; r. Marcel Bluwal), Le sire de Vergy (TV–1960, Pán 
z Vergy; r. Claude Loursais), Lazarillo (TV–1960; r. Claude Loursais), Kapitán Fracasse (1961, 
Le capitaine Fracasse; r. Pierre Gaspard-Huit), Le mariage de Figaro (TV–1961, Figarova 
svatba; r. Marcel Bluwal), Loin de Rueil (TV–1961, Daleko od Rueilu; r. Claude Barma), 
Cartouche (1962, Cartouche; r. Philippe de Broca), Le soleil dans l’oeil (1962, Slunce v oku; r. 
Jacques Bourdon), Le masque de fer (1962, Železná maska; r. Henri Decoin – TV), La nuit des 
rois (TV–1962, Večer tříkrálový; r. Claude Barma), La lettre dans un taxi (TV–1962, Dopis v 
taxíku; r. François Chatel), Fort-du-fou (1963, Pevnost bláznů; r. Léo Joannon), La porteuse 
de pain (1963, Nosička chleba; r. Maurice Cloche), Symphonie pour un massacre (1963, 
Symfonie k jednomu masakru; r. Jacques Deray), La foire aux cancres (1963, Přehlídka 
pitomců; r. Louis Daquin), Le scieur de long (TV–1963, Rozřezání na šířku; r. Marcel Bluwal), 
Du grabuge chez les veuves (1963, Kravál kvůli vdovám; r. Jacques Poitrenaud), Les Pieds 
nickelés (1964, Poniklované nohy; r. Jean-Claude Chambon), Angelika, markýza andělů 
(1964, Angélique, marquise des anges; r. Bernard Borderie), povídka Amare è un po’ morire 
(Milovat znamená i trochu umírat) z filmu Le belle famiglie (1964, Dobré rodiny; r. Ugo 
Gregoretti), Báječná Angelika (1964, Merveilleuse Angélique; r. Bernard Borderie), Le 
dimanche de la vie (1965, Neděle života; r. Jean Herman), Muž z Hongkongu (1965, Les 
tribulations d’un Chinois en Chine; r. Philippe de Broca), Angelika a král (1965, Angélique et 
le roy; r. Bernard Borderie), Qui êtes-vous Polly Maggoo? (1965, Kdo jste, Polly Maggoová?; 
r. William Klein), Genousie (TV–1965; r. Claude Loursais), Le naïf amoureux (TV–1965, 
Zamilovaný prosťáček; r. Philippe Ducrest), À coeur joie (1966, V hravém srdci; r. Serge 
Bourguignon), Le facteur s’en va-t-en guerre (1966, Listonoš jde do války; r. Claude Bernard-
Aubert), Johnny Banco (1966; r. Yves Allégret), Ne jouez pas avec les Martiens (1967, 
Nehrajte si s Marťany; r. Henri Lanoë), Le lapin de Noël (TV–1967, Vánoční králík; r. Roland 
Topor), Pour un amour lointain (1968, Pro vzdálenou lásku; r. Edmond Séchan), Le diable par 
la queue (1968, Tahat čerta za ocas; r. Philippe de Broca – TV), Don Juan revient de guerre 
(TV–1968, Don Juan se vrací z války; r. Marcel Cravenne), Le pain de ménage (TV–1968, 
Domácí chléb; r. Marcel Cravenne), Le temps de mourir (1969, Čas k umírání; r. André 
Farwagi), La liberté en croupe (1970, Svoboda na chvostu; r. Édouard Molinaro), Céleste 
(1970; r. Michel Gast), L’oeuf (1971, Vejce; r. Jean Herman), Le misanthrope (TV–1971, 
Misantrop; r. Pierre Dux), Les feux de la chandeleur (1972, Ohně o Hromnicích; r. Serge 
Korber), Velký blondýn s černou botou (1972, Le grand blond avec une chaussure noire; r. 
Yves Robert), L’héritier (1972 Následník; r. Philippe Labro – V), Le complot (1973, Spiknutí; r. 
René Gainville), Bel ordure (1973, Pěkná potvora; r. Jean Marboeuf), Buď zdráv, umělče! 
(1973, Salut l’artiste; r. Yves Robert), Dio, sei proprio un padreterno! (1973, Bože, jsi 
skutečně trojjediným otcem!; r. Michele Lupo), L’horloger de Saint-Paul (1973, Hodinář od 
sv. Pavla; r. Bertrand Tavernier – TV), Comment réussir quand on est con et pleurnichard 
(1974, Jak získat úspěch, když je člověk hloupej... a ufňukanej; r. Michel Audiard – V), Le 
fantôme de la liberté (1974, Přelud svobody; r. Luis Buñuel – TV), Návrat velkého blondýna 
(1974, Le retour du grand blond; r. Yves Robert), Isabelle devant le désir (1974, Isabelle tváří 
v tvář touze; r. Jean-Pierre Berckmans), Bože, jak hluboko jsem klesla! (1974, Mio dio, come 
sono caduta in basso!; r. Luigi Comencini), Que la fête commence (1975, Slavnost začíná; r. 
Bertrand Tavernier – TV), Nevinní se špinavýma rukama (1975, Les innocents aux mains 
sales; r. Claude Chabrol), Un divorce heureux (1975, Šťastný rozvod; r. Henning Carlsen), Les 
vécés étaient fermés de l’intérieur (1975, Záchody byly zavřeny zevnitř; r. Patrice Leconte), 
Les magiciens (1976, Kouzelníci; r. Claude Chabrol), Calmos (1976, Osudové ženy; r. Bertrand 
Blier), Záletník (1976, Un éléphant ça trompe énormément; r. Yves Robert), Le diable dans la 
boîte (1976, Čertík v krabici; r. Pierre Lary), Le crabe-tambour (1977, Krab-bubeník; r. Pierre 
Schoendoerffer), Nous irons tous au paradis (1977, Záletník 2; r. Yves Robert – V), Who Is 
Killing the Great Chefs of Europe? (1978, Kdo zabíjí nejlepší evropské šéfkuchaře?; r. Ted 
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Kotcheff – TV), Sukničkář (1978, Le cavaleur; r. Philippe de Broca), Grandison (1979; r. Achim 
Kurz), French Postcards (1979, Francouzské pohlednice; r. Willard Huyck – TV), Courage, 
fuyons (1979, Odvahu a nohy na ramena; r. Yves Robert – TV), Chère inconnue (1980, Drahá 
neznámá; r. Moshé Mizrahi), Un étrange voyage (1980, Podivná cesta; r. Alain Cavalier), 
Nenávidím blondýnky (1981, Odio le bionde; r. Giorgio Capitani), Il faut tuer Birgitt Haas 
(1981, Je třeba zabít Birgittu Haasovou; r. Laurent Heynemann), Le petit Mitchell illustré (TV–
1981, Malý ilustrovaný Mitchell; r. Gérard Jourd’hui), Le grand frère (1982, Velký bratr; r. 
Francis Girod – TV), L’indiscrétion (1982, Indiskrétnost; r. Pierre Lary), Un dimanche de flic 
(1983, Neděle policajta; r. Michel Vianey), L’ami de Vincent (1983, Vincentův přítel; r. Pierre 
Granier-Deferre – TV), I cani di Gerusalemme (TV–1984, Jeruzalémští psi; r. Fabio Carpi), 
Frankenstein 90 (1984; r. Alain Jessua), Réveillon chez Bob (1984, Silvestr u Boba; r. Denys 
Granier-Deferre – TV), Oedipus Rex (TV–1984, Král Oidipus; r. Hans Hulscher; hlas), Le 
scénario défendu (TV–1984, Scénář obhajoby; r. Michel Mitrani), Sortűz egy fekete 
bivalyért/David, Thomas et les autres (1985, Salva pro černého buvola; r. Laszlo Szabo), La 
galette du roi (1985, Tříkrálový koláč; r. Jean-Michel Ribes – V), L’énigme blanche (TV–1985, 
Bílá záhada; r. Peter Kassovitz), Le moustachu (1987, Fousek; r. Dominique Chaussois), 
Tandem (1987; r. Patrice Leconte – TV), I miei primi quarant’anni (1987, Mých prvních 
čtyřicet let; r. Carlo Vanzina), L’ultima primavera/Guerra di spie (TV–1988, Poslední jaro; r. 
Duccio Tessari), Je suis le seigneur du château (1989, Na zámku jsem pánem já; r. Régis 
Wargnier), Manžel kadeřnice (1990, Le mari de la coiffeuse; r. Patrice Leconte), Maminčin 
zámek (1990, Le château de ma mère; r. Yves Robert), La seconde (TV–1990, Vteřina; r. 
Christopher Frank), Rej výtržníků (1991, Le bal des casse-pieds; r. Yves Robert), El llarg hivern 
(1991, Dlouhá zima; r. Jaime Camino), L’Atlantide (1991, Atlantida; r. Bob Swaim), Amoureux 
fou (1991, Bláznivá láska; r. Robert Ménard), Tango (1992; r. Patrice Leconte – TV), kr. f. Le 
visionarium/Timekeeper/From Time to Time (1992; r. Jeff Blyth), Cible émouvante (1993, 
Pohyblivý terč; r. Pierre Salvadori), La prossima volta il fuoco (1993, Příště oheň; r. Fabio 
Carpi), Tombés du ciel/En transito (19993, Spadli z nebe; r. Philippe Lioret – TV), Tutti gli 
anni, una volta l’anno (1994, Jednou v roce, každý rok; r. Gianfrancesco Lazotti), Pret-a-
porter (1994, Ready to Wear/Prêt-à-porter; r. Robert Altman), Tom est tout seul (1994, Tom 
je zcela sám; r. Fabien Ontenienteová), Palace (1995; r. Tricicle), Les grands ducs (1995, 
Velkovévodové; r. Patrice Leconte), Ridicule (1996, Nemravná nevinnost; r. Patrice Leconte – 
V), Never Ever (1996, Krutá romance; r. Charles Finch – V), Barracuda (1997; r. Philippe 
Haïm), Clara et son juge (TV–1997, Clara a její soudce; r. Joël Santoni), Le serpent a mangé la 
grenouille (1998, Had sežral žábu; r. Alain Guesnier), El viento se llevó lo que (1998, Co vítr 
dal a vzal; r. Alejandro Agresti – TV), Le comte de Monte Cristo (TV–1998, Hrabě Monte 
Christo; r. Josée Dayanová – TV), Rembrandt (1999, Rembrandt; r. Charles Matton), 
KOndoMEDIE (2000, Le placard; r. Francis Veber), Honolulu Baby (2001; r. Maurizio Nichetti 
– TV), dok. f. Ztracen v La Mancha (2001, Lost in La Mancha; r. Keith Fulton, Louis Pepe; 
účinkující), kr. f. La vie sans secret de Walter Nions (2001, Život bez tajemství Waltera 
Nionse; r. Hugo Gélin), Blanche – Královna zbojníků (2002, Blanche; r. Bernie Bonvoisin), 
L’homme du train (2002, Muž z vlaku; r. Patrice Leconte – V), anim. f. Nosferatu (TV–2002; r. 
Philippe Druillet; hlas), Fanfán Tulipán (2003, Fanfan la Tulipe; r. Gérard Krawczyk; hlas), 
Sant-Germain ou La négociation (TV–2003, Saint-Germain aneb Vyjednávání; r. Gérard 
Corbiau), Les clefs de bagnole (2003, Klíče od bouráku; r. Laurent Baffie), RRRrrrr!!! (2003, 
RRRrrrr!!!; r. Alain Chabat), Il était une fois Jean-Sébastien Bach (2003, Kdysi dávno byl 
Johann Sebastian Bach; r. Jean-Louis Guillermou; hlas), Frankenstein (TV–2004; r. Kevin 
Connor), Akoibon (2004; r. Edouard Baer – TV), Les bottes (TV–2004, Boty; r. Renaud 
Bertrand; hlas), Les Dalton (2004, Bratři Daltonovi; r. Philippe Haïm; hlas), kr. anim. f. La 
dernière minute (2004, Poslední minuta; r. Nicolas Salis; hlas), L’enfer (2005, Peklo; r. Danis 
Tanovic – V), Nikomu to neříkej (2006, Ne le dis à personne; r. Guillaume Canet), Désaccord 
parfait (2006, Dvakrát za život; r. Antoine de Caunes – TV), J’ai toujours rêvé d’être un 
gangster (2007, Vždycky jsem chtěl být gangster; r. Samuel Benchetrit – V), Prázdniny pana 
Beana (2007, Mr. Bean’s Holiday; r. Steve Bendelack), La clef (2007, Klíč; r. Guillaume 
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Nicloux), Agathe Cléry (2008, Agathe Cléryová; r. Étienne Chatiliez – TV), Le grand restaurant 
(TV–2010, Nóbl restaurace; r. Gérard Pullicino), kr. anim. f. Le joueur de citernes (2010, Hráč 
na vodní nádrže; r. Emmanuel Gorinstein; hlas), anim. f. Titeuf, le film (2011, Titeuf; r. Zep; 
hlas – TV), Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva (2012, Astérix et Obélix: Au Service 
de Sa Majesté; r. Laurent Tirard), El artista y la modelo (2012, Umělec a modelka; r. 
Fernando Trueba), anim. f. Jack et la mécanique du coeur (2013, Jack a mechanismus srdce; 
r. Stéphanne Berla, Mathias Malzieu; hlas), kr. f. L’oeil du tricycle (2013, Oko tříkolky; r. 
Edwart Vignot), anim. f. Avril a podivuhodný svět; r. Christian Desmares, Franck Ekinci; hlas), 
Floride (2015, Florida; r. Philippe Le Guay); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. dok. o 
dostihovém koni Rosine (1973; + sc., účinkující), kr. dok. o herci Marcelu Daliovi T’es fou 
Marcel (1974, Seš blázen, Marceli), dok. z prostředí dostihových koní Cavaliers seuls (2010, 
Pouze jezdci; spol. r. Delphine Gleizeová). -fik- 
 
Darrieuxová, Danielle 
DANIELLE DARRIEUXOVÁ (nar. 1. 5. 1917, Bordeaux, Gironde – zem. 17. 10. 2017, Bois-le-Roi, 
Eure) byla dcerou očního lékaře a zpěvačky z alsasko-polské rodiny. Po otcově předčasné 
smrti vyrůstala v Paříži. Vedle hraní na klavír začala na pařížské Národní konzervatoři 
studovat hru na violoncello. Díky matčiným stykům získala ve čtrnácti letech velkou roli 
dospívající dívky ze snobské rodiny v adaptaci románu Ireny Nemirovské Ples. Uplatnila se v 
řadě obdobných úloh a postava baronky Marie Vetserové po boku Charlese Boyera v první 
zvukové verzi tragického milostného příběhu z habsburského dvora Láska korunního prince 
Rudolfa ji zařadila k předním evropským hereckým hvězdám. Následovaly hlavní ženské party 
ve výpravných kostýmních produkcích (Taras Bulba, Port-Arthur, Kaťa, démon cara 
Alexandra) a také smlouva se studiem Universal, pro něž vytvořila titulní roli nezaměstnané 
dívky hledající bohatého manžela v komedii Pařížská modelka. Přes příznivý ohlas svého 
hollywoodského debutu však dala přednost návratu do Francie, kde účinkovala v domácích 
filmech, často pod režijním vedením svého prvního muže Henriho Decoina. Potom se jejím 
manželem stal dominikánský diplomat a playboy Porfirio Rubirosa, který jako podezřelý ze 
špionáže strávil jeden rok v německém internačním táboře. Stala se obětí vydírání a musela 
uzavřít smlouvu se společností Continental kontrolovanou Němci. Zúčastnila se s dalšími 
francouzskými herci propagační cesty do Berlína a také vystupovala před německými vojáky. 
Po válce čelila ostré kritice a obvinění z kolaborace, ale vzhledem k okolnostem byla nakonec 
očištěna. Záhy navázala na své předválečné úspěchy, titulní úlohou v adaptaci Feydeauovy 
frašky Postarej se o Amálku..! a také účastí ve třech kostýmních filmech Maxe Ophulse. 
Postupně se objevovala v náročnějších charakterních rolích, jako paní de Rénal ve 
vytříbeném přepisu Stendhalova románu Červený a černý, hrdinka adaptace románu D. H. 
Lawrence Milenec lady Chatterleyové či titulní členka odboje v dramatu Marie-Octobre. 
Vrátila se rovněž ke spolupráci s Hollywoodem v muzikálu Bohatá, mladá a hezká, v němž v 
postavě pařížské zpěvačky uplatnila pěvecké vlohy, ve špionážním thrilleru Pět prstů (polská 
hraběnka Staviská) a v historickém velkofilmu Alexandr Veliký (královna Olympias). Ve Francii 
ztělesnila například jednu z obětí sériového vraha bohatých vdov v Chabrolově snímku 
Landru nebo matku hudebně založených dvojčat v Demyho muzikálu Slečinky z Rochefortu. 
Od 70. let své umělecké působení rovnoměrně rozdělovala mezi jeviště, televizi a film. 
Dvakrát vystupovala na Broadwayi, v srpnu 1970 vystřídala Katharine Hepburnovou v titulní 
úloze slavné módní návrhářky v muzikálu Coco a v roce 1972 se objevila po boku Howarda 
Keela v nezdařeném muzikálu Ambassador. Na domácích jevištích účinkovala převážně v 
komediálních inscenacích (Domino, Soukromé životy, Lucienne a řezník, Pěkný prachy, 
Profesionální manželka, Na Zlatém jezeře, Harold a Maude a jiné hry) a vystupovala také jako 
zpěvačka. V televizi hrála kromě záznamů svých jevištních představení vdovu po detektivovi 
řešící kriminální případy v seriálu Miss, bývalou odbojářku Adrienne, snažící se zachránit se 
svou sestrou rozlehlý rodinný dům, v minisérii Věk pozlátka či matriarchu bohatého rodu 
Adeline Whiteoakovou v minisérii podle populárního románového cyklu kanadské 
spisovatelky Mazo de la Rocheové Jalna. Za tři ze svých vedlejších postav byla nominovaná 
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na Césara, za vdovu Margot Langloisovou v muzikálu o stávkujících dělnících Pokoj ve městě 
a za postavy babiček v psychologickém kriminálním snímku Místo zločinu a v adaptaci 
kriminální hry Roberta Thomase z osamělého panského sídla 8 žen, jehož herecký soubor byl 
navíc poctěn Stříbrným medvědem na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně a 
Evropskou filmovou cenou. Za své herecké dílo obdržela Řád Čestné legie (1962), Řád umění 
a literatury, Čestného Césara (1984) a Molièrovu cenu (1997). Po nevydařených manželstvích 
s Henrim Decoinem (1935–1941) a Porfiriem Rubirosou (1942–1947) se v červnu 1948 
provdala za scenáristu řeckého původu Georgese Mitsinkidèse, s nímž vychovala adoptivního 
syna a s nímž žila až do jeho smrti v roce 1991. Její mladší bratr Olivier Darrieux (1921–1994) 
byl rovněž hercem. – Filmografie: (herečka) Le bal (1931, Ples; r. Wilhelm Thiele), 
Coquecigrole (1931; r. André Berthomieu), Le coffret de laque (1932, Lakovaná skříňka; r. 
Jean Kemm), Panurge (1932; r. Michel Bernheim), Voyage de noces (1932, Svatební cesta; r. 
Erich Schmidt, Germain Fried), Château de rêve (1933, Vysněný zámek; r. Geza von Bolvary), 
Volha v plamenech (1934, Volga en flammes; r. Viktor Tourjansky), Postrach Paříže (1934, 
Mauvaise graine; r. Billie Wilder, Alexandre Esway), Mon coeur t’appelle (1934, Mé srdce 
touží po tobě; r. Carmine Gallone, Serge Veber), Le secret d’une nuit (1934, Tajemství jedné 
noci; r. Félix Gandéra), Konec krize (1934, La crise est finie; r. Robert Siodmak), L’auberge du 
Petit-Dragon (1934, Hostinec U malého draka; r. Jean de Limur), Dédé (1934; r. René 
Guissart), L’or dans la rue (1934, Zlato na ulici; r. Kurt Bernhardt), Le contrôleur des wagons-
lits (1935, Průvodčí spacích vozů; r. Richard Eichberg), Quelle drôle de gosse! (1935, Jak 
legrační holka!; r. Léo Joannon), J’aime toutes les femmes (1935, Miluju všechny ženy; r. Carl 
Lamac), Le domino vert (1935, Zelený maškarní plášť; r. Herbert Selpin, Henri Decoin), 
Mademoiselle Mozart (1936; r. Yvan Noé), Láska korunního prince Rudolfa (1936, Mayerling; 
r. Anatole Litvak), Taras Bulba (1936, Tarass Boulba; r. Alexis Granowsky), Klub panen (1936, 
Club de femmes; r. Jacques Deval), Un mauvais garçon (1936, Zlobivý chlapec; r. Jean Boyer), 
Port-Arthur (1936; r. Nicolas Farkas), Mademoiselle ma mère (1937, Moje slečna matka; r. 
Henri Decoin), Abus de confiance (1937, Zneužití důvěry; r. Henri Decoin), Pařížská modelka 
(1938, The Rage of Paris; r. Henry Koster), Kaťa, démon cara Alexandra (1938, Katia; r. 
Maurice Tourneur), Modrý expres (1938, Retour à l’aube; r. Henri Decoin), Battement de 
coeur (1940, Tlukot srdce; r. Henri Decoin), První dostaveníčko (1941, Premier rendez-vous; 
r. Henri Decoin), Jednou za rok (1942, Caprices; r. Léo Joannon), Falešná milenka (1942, La 
fausse maîtresse; r. André Cayatte), Adieu chérie (1946, Sbohem, drahoušku; r. Raymond 
Bernard), Au petit bonheur (1946, Nazdařbůh; r. Marcel L’Herbier), Bethsabée (1947, 
Batšeba; r. Léonide Moguy), Ruy Blas (1948, Ruy Blas; r. Pierre Billon), Jean de la lune (1948, 
Jan z Měsíce; r. Marcel Achard), Occupe-toi d’Amélie..! (1949, Postarej se o Amálku..!; r. 
Claude Autant-Lara), La ronde (1950, Rej; r. Max Ophuls – TV), Romanzo d’amore (1950, 
Milostný román; r. Duilio Coletti), Rich, Young and Pretty (1951, Bohatá, mladá a hezká; r. 
Norman Taurog), La maison Bonnadieu (1951, Dům Bonnadieuových; r. Carlo Rim), La vérité 
sur Bébé Donge (1952, Pravda Bébé Dongeové; r. Henri Decoin – TV), povídka La maison 
Tellier (Salón paní Tellierové) z filmu Le plaisir (1952, Radovánky; r. Max Ophuls – TV), 5 
Fingers (1952, Pět prstů; r. Joseph L. Mankiewicz), Adorables créatures (1952, Rozkošná 
stvoření; r. Christian-Jaque), Madame de... (1953; r. Max Ophuls), Le bon Dieu sans 
confession (1953, Jako pánbůh bez víry; r. Claude Autant-Lara), Châteaux en Espagne/Le 
torero (1954, Zámky ve Španělsku; r. René Wheeler), skeč Les Berthier (Berthierovi) z filmu 
Escalier de service (1954, Vchod pro služebnictvo; r. Carlo Rim), Červený a černý (1954, Le 
rouge et le noir; r. Claude Autant-Lara), Bonnes à tuer (1954, Zralé na zabití; r. Henri Decoin), 
Napoléon (1955; r. Sacha Guitry), L’affaire des poisons (1955, Aféra s jedy; r. Henri Decoin), 
L’amant de lady Chatterley (1955, Milenec lady Chatterleyové; r. Marc Allégret), Si Paris nous 
était conté (1956, Kdyby nám Paříž vyprávěla; r. Sacha Guitry), Alexander the Great (1956, 
Alexandr Veliký; r. Robert Rossen – TV), Le salaire du péché (1956, Odměna za hřích; r. Denys 
de La Patellière), Smršť (1957, Typhon sur Nagasaki; r. Yves Ciampi), Pod pokličkou (1957, 
Pot-Bouille; r. Julien Duvivier), Le septième ciel (1958, Sedmé nebe; r. Raymond Bernard), Le 
désordre et la nuit (1958, Noc a zmatek; r. Gilles Grangier – TV), La vie à deux (1958, Život ve 
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dvou; r. Clément Duhour), Un drôle de dimanche (1958, Podivná neděle; r. Marc Allégret), 
Marie-Octobre (1959; r. Julien Duvivier – TV), Les yeux de l’amour (1959, Oči lásky; r. Denys 
de La Patellière), Meurtre en 45 tours (1960, Vražda při 45 otáčkách; r. Etienne Périer), 
L’homme à femmes (1960, Záletník; r. Jacques-Gérard Cornu), The Greengage Summer 
(1961, Léto rynglí; r. Lewis Gilbert), Vive Henri IV... vive l’amour! (1961, Ať žije Jindřich IV... 
Ať žije láska!; r. Claude Autant-Lara), Les lions sont lâchés (1961, Lvi jsou vypuštěni; r. Henri 
Verneuil), Les bras de la nuit (1961, Náruč noci; r. Jacques Guymont), Les petits drames 
(1961, Malá dramata; r. Paul Vecchiali), povídka L’homme de l’avenue (Muž na ulici) z filmu 
Le crime ne paie pas (1962, Zločin se nevyplácí; r. Gérard Oury), epizoda Cti otce svého i 
matku svou (Tes père et mère honoreras) z filmu Ďábel a desatero (1962, Le diable et les 10 
commandements; r. Julien Duvivier), Landru (1963; r. Claude Chabrol – TV), Méfiez-vous, 
mesdames... (1963, Dejte si pozor, dámy...; r. André Hunebelle), Pourquoi Paris? (1963, Proč 
Paříž?; r. Denys de La Patellière), Du grabuge chez les veuves (1964, Rozruch mezi vdovami; 
r. Jacques Poitrenaud), Patate (1964, Brambora; r. Robert Thomas), Le coup de grâce (1965, 
Rána z milosti; r. Jean Cayrol, Claude Durand), L’or du duc (1965, Vévodovo zlato; r. Jacques 
Baratier), Le dimanche de la vie (1966, Koření života; r. Jean Herman), Slečinky z Rochefortu 
(1967, Le demoiselles de Rochefort; r. Jacques Demy), L’homme à la buick (1967, Muž s 
buickem; r. Gilles Grangier – TV), 24 heures de la vie d’une femme (1968, Čtyřiadvacet hodin 
ze života jedné ženy; r. Dominique Delouche), Les oiseaux vont mourir au Pérou (1968, Ptáci 
umírají v Peru; r. Romain Gary), La robe mauve de Valentine (TV–1969, Valentininy slézové 
šaty; r. Robert Crible), La maison de campagne (1969, Dům na venkově; r. Jean Girault), No 
encontré rosas para mi madre (1973, Nesehnal jsem růže pro svou matku; r. Rovira-Beleta), 
Folie douce (TV–1973, Sladké bláznění; r. Pierre Sabbagh), Les jardins du roi (TV–1974, 
Královské zahrady; r. Jean Kerchbron), Divine (1975, Božská; r. Dominique Delouche), Svatý 
rok (1976, L’année sainte; r. Jean Girault), Bonheur, impair et passe (TV–1977, Štěstí, liché a 
vysoké; r. Roger Vadim), Mais n’te promène donc pas toute nue (TV–1978, Neběhej mi tady 
nahá; r. Jeannette Hubertová), Sukničkář (1979, Le cavaleur; r. Philippe de Broca), On purge 
bébé (TV–1979, Dáváme děťátku klystýr; r. Jeannette Hubertová), Miss (TV–1979; r. Roger 
Pigaut), Une puce dans la fourrure (TV–1980, Veš v kožichu; r. Jean-Pierre Prévost), La mort 
en sautoir (TV–1980, Dáma v nesnázích; r. Pierre Goutas – TV), Marie-Marie (TV–1981; r. 
François Chatel), Une chambre en ville (1982, Pokoj ve městě; r. Jacques Demy), En haut des 
marches (1983, Nahoře na schodech; r. Paul Vecchiali), La dame aux mille et une vies (TV–
1983, Dáma s tisícem a jedním životem; r. Pierre Goutas), L’âge vermeil (TV–1984, Věk 
pozlátka; r. Roger Kahane), La petite fille modèle (TV–1985, Vzorná vnučka aneb jak najít 
poručníka; r. Jean-Jacques Lagrange – TV), Místo zločinu (1986, Le lieu du crime; r. André 
Téchiné), Corps et biens (1986, Tělem a duší; r. Benoît Jacquot), La vieille dame et l’Africain 
(TV–1987, Stará dáma a Afričan; r. Alain Dhouailly), Gigi (TV–1987; r. Jeannette Hubertová), 
Bonjour maître (TV–1987, Dobrý den, pane advokáte; r. Denys de La Patellière), Adorable 
Julia (TV–1988, Julie, ty jsi kouzelná!; r. Yves-André Hubert), Quelques jours avec moi (1988, 
Několik dní se mnou; r. Claude Sautet – TV), Tu crois pas si bien dire (TV–1989, Na koho to 
slovo padne; r. Giovanni Fago), Bille en tête (1989, Přímo k věci; r. Carlo Cotti), Le front dans 
les nuages (TV–1989, Hlava v oblacích; r. Paul Vecchiali), Piège infernal (TV–1989, Pekelná 
past; r. Richard Martin), La misère des riches (TV–1990, Utrpení bohatých; r. Richard Martin), 
Le jour des rois (1991, Den Tří králů; r. Marie-Claude Treilhouová), Las mamies (1992, 
Bláznivé babičky; r. Annick Lanoëová – TV), La vérité en face (TV–1993, Tváři v tvář pravdě; r. 
Etienne Périer – TV), George et Margaret (TV–1993, George a Margaret; r. Yves-André 
Hubert), Jalna (TV–1994; r. Philippe Monnier – TV), Ne coupez pas mes arbres (TV–1995, 
Nekácejte moje stromy; r. Michel Treguer), Belle comme Crésus (TV–1997, Krásná jako 
Krésus; r. Jean-François Villemer), Un et un font six (TV–1997, Jeden a jeden je šest; r. Franck 
Apprederis – TV), Ça ira mieux domain (2000, Zítra bude líp; r. Jeanne Labruneová – TV), Que 
reste-t-il... (TV–2000, Co zbývá...; r. Etienne Périer), 8 žen (2002, 8 femmes; r. François 
Ozon), Les liaisons dangereuses (TV–2003, Nebezpečné známosti; r. Josée Dayanová – TV), 
Une vie à t’attendre (2003, Tak dlouhé čekání; r. Thierry Klifa – TV), Nouvelle chance (2006, 
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Nová šance; r. Anne Fontaineová), anim. f. Persepolis (2007, Persepolis; r. Marjane 
Satrapiová, Vincent Paronnaud; hlas), L’heure zéro (2007, Nultá hodina; r. Pascal Thomas – 
TV), Elles et moi (TV–2008, Ony a já; r. Bernard Stora), Pièce montée (2010, Svatební dort; r. 
Denys Granier-Deferre – TV), C’est toi, c’est tout (TV–2010, To jsi celá ty; r. Jacques 
Santamaria). -mim- 
 
Stradling Jr., Harry 
HARRY STRADLING, JR. (nar. 7. 1. 1925, Yonkers, stát New York – zem. 17. 10. 2017, 
Woodland Hills, Los Angeles) byl synem významného kameramana, dvojnásobného 
oscarového laureáta Harryho Stradlinga (1901–1970). Část dětství strávil kvůli otcově práci 
ve Francii a v Anglii, než se těsně před válkou vrátil do Spojených států. Od roku 1944 
asistoval ve studiu MGM deset let různým kameramanům, zejména Robertu Surteesovi a 
Paulu C. Vogelovi. Jako švenkr spolupracoval nejčastěji se otcem a v polovině 60. let 
postoupil mezi hlavní kameramany. První ostruhy získal v televizi, kde snímal stovku epizod 
westernových seriálů Gunsmoke (1964–1967; uveden v televizi) a Cimarron Strip (1967–
1968). Často se podílel i na filmových westernech, neboť jeho silnou stránkou bylo využití 
přirozeného světla v exteriérech. Spolupracoval s westernovými specialisty Burtem 
Kennedym a Andrewem V. McLaglenem i s dalšími tvůrci. Dva roky po sobě byl nominován 
na Oscara, za muzikál o americké revoluci 1776 a za romantický milostný příběh Takoví jsme 
byli. V 80. letech snímal několik veseloher Blakea Edwardse. Za třídílnou historickou minisérii 
George Washington získal nominaci na Emmy. Ze tří manželství měl pět dětí; všichni jeho 
synové Michael, Bob i John Stradlingovi pracují v kamerových štábech. Prastrýc Walter 
Stradling (1875–1918) byl předním kameramanem němé éry a podílel se například na 
několika filmech s Mary Pickfordovou. – Filmografie: (kamera, není-li uvedeno jinak) 
Welcome to Hard Times (1966, Vítejte do Zlých časů; r. Burt Kennedy – TV), With Six You Get 
Eggroll (1968, Když je vás šest, dostanete závitek; r. Howard Morris; spol. kam.), Podporujte 
svého šerifa! (1969, Support Your Local Sheriff!; r. Burt Kennedy), The Mad Room (1969, 
Šílený pokoj; r. Bernard Girard), Young Billy Young (1969, Mladý Billy Young; r. Burt Kennedy 
– TV), The Good Guys and the Bad Guys (1969, Dobří a špatní hoši; r. Burt Kennedy – V), There 
Was a Crooked Man... (1970, Byl jednou jeden lotr; r. Joseph L. Mankiewicz – TV), Dirty 
Dingus Magee (1970, Špinavý Dingus Magee; r. Burt Kennedy), Malý velký muž (1970, Little Big 
Man; r. Arthur Penn), Support Your Local Gunfighter (1971, Podporujte svého pistolníka; r. 
Burt Kennedy – TV), Fools’ Parade (1971, Přehlídka bláznů; r. Andrew V. McLaglen), The Late 
Liz (1971, Nová Liz; r. Dick Ross), Something Big (1971, Něco velikého; r. Andrew V. 
McLaglen), Skyjacked (1972, Letecký únos; r. John Guillermin), Thumb Tripping (1972, 
Stopování; r. Quentin Masters), 1776 (1972; r. Peter H. Hunt), The Man Who Loved Cat 
Dancing (1973, Muž, který miloval Kočičí tanec; r. Richard C. Sarafian – TV), Takoví jsme byli 
(1973, The Way We Were; r. Sydney Pollack), Nightmare Honeymoon (1973, Hrůzné líbánky; 
r. Elliot Silverstein), McQ (1974; r. John Sturges – TV), Odborník na banky (1974, Bank Shot; r. 
Gower Champion), 700 mil v sedle (1975, Bite the Bullet; r. Richard Brooks), Mitchell (1975; 
r. Andrew V. McLaglen), Rooster Cogburn (1975; r. Stuart Millar – TV), Midway (1976, Bitva o 
Midway; r. Jack Smight – TV), Velký autobus (1976, The Big Bus; r. James Frawley), Special 
Delivery (1976, Zvláštní dodávka; r. Paul Wendkos), The Greatest (1977, Největší; r. Tom 
Gries), Damnation Alley (1977, Ulice zatracenců; r. Jack Smight – V), Konvoj (1978, Convoy; r. 
Sam Peckinpah), Go Tell the Spartans (1978, Jdi, řekni Spartským; r. Ted Post – V), Born Again 
(1978, Znovuzrození; r. Irving Rapper), Prophecy (1979, Proroctví; r. John Frankenheimer – 
TV), Up the Academy (1980, Podporujte akademii; r. Robert Downey – V), Carny (1980, Pouť; 
r. Robert Kaylor), S.O.B. (1981, Trhák; r. Blake Edwards – TV), The Pursuit of D. B. Cooper 
(1981, Pronásledování D. B. Coopera; r. Roger Spottiswoode; spol. kam. – TV), Buddy Buddy 
(1981, Kamaráde, kamaráde; r. Billy Wilder – TV), O’Hara’s Wife (1982, O’Harova žena; r. 
William Bartman), George Washington (TV–1984; r. Buzz Kulik – TV), Micki + Maude (1984, 
Miki a Maude; r. Blake Edwards – V), A Fine Mess (1986, Pořádný průšvih; r. Blake Edwards – 
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V), Schůzka naslepo (1987, Blind Date; r. Blake Edwards), Caddyshack II (1988; r. Allan Arkush 
– V). -mim- 
 
Lenzi, Umberto 
UMBERTO LENZI (nar. 6. 8. 1931, Massa Marittima, Grosseto, Toskánsko), plodný italský 
režisér a scenárista, zemřel 19. října 2017 v Římě. Vystudoval režii a scenáristiku na Centro 
Sperimentale di Cinematografia v Římě. V druhé polovině 50. let psal texty pro filmové 
periodikum Bianco e Nero. Režíroval různé žánrové tituly, jimiž ovlivnil i tvorbu některých 
hollywoodských filmařů (například Quentina Tarantina). V jeho filmech často hráli známí 
hollywoodští herci (Henry Fonda, John Huston, George Peppard, Mel Ferrer, Joseph Cotten, 
Arthur Kennedy, Jack Palance, Carroll Bakerová, John Ireland, Van Johnson, George 
Hamilton, Stacy Keach). Byl autorem několika detektivních románů, z nichž některé se 
odehrávají ve filmovém prostředí 40. let. Obdržel cenu Nosferatu za celoživotní dílo na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Sitges. V titulcích některých filmů je uveden pod 
pseudonymy Humphrey Humbert, Hank Milestone, Harry Kirkpatrick nebo Bob Collins. Jeho 
manželkou byla v letech 1963–2015 scenáristka Olga Peharová (1938–2015). – Filmografie: 
(neúplná, režie, není-li uvedeno jinak) Il trionfo di Robin Hood (1962, Vítězství Robina 
Hooda/Triumf Robina Hooda – TV), Zorro contro Maciste (1963, Zorro kontra Maciste; + 
spol. sc. – TV), Sandokan, la tigre di Mompracem (1963, Sandokan opět v akci; + spol. sc. – 
TV), I pirati della Malesia (1964, Dobrodružství v Malajsii – TV), Sandok, il Maciste della 
giungla (1964, Chrám v džungli; + spol. sc. – TV), L’ultimo gladiatore (1964, Poslední gladiátor 
– TV), Le spie amano i fiori (1966, Špióni milují květiny; + nám., sc. – V), Tutto per tutto 
(1968, Všichni proti všem – TV), Sette orchidee macchiate di rosso (1972, Sedm krvavých 
orchidejí; + nám., sc. – V), Il paese del sesso selvaggio (1972, Vymítač kanibalů – V), Il trucido 
e lo sbirro (1976, Vrah a polda; + spol. sc. – V), Il grande attacco (1978, Největší 
bitva/Poslední útok; + spol. sc. – TV), Da Dunkerque alla vittoria/Contro quattro bandiere 
(1979, Z pekla k vítězství; + spol. sc. – TV), Od Corleone až po Brooklyn (1979, Da Corleone a 
Brooklyn; + spol. sc.), Mangiati vivi! (1980, Sežrána zaživa!; + sc. – V), Incubo sulla città 
contaminata (1980, Velký útok zombies; + herec – TV), Cannibal Ferox (1981, Ženy od 
hluboké řeky; + sc. – V), La guerra del ferro (1982, Železný muž – V), Un ponte per l’inferno 
(1986, Most do pekla; + sc. – V), La casa 3 (1987, Dům duchů; + spol. sc. – V), La spiaggia del 
terrore (1988, Nebezpečná pláž; + spol. sc. – V), Le porte dell’inferno (1989, Brána do pekel; 
+ spol. sc. – V), Obiettivo poliziotto (1990, Terč policajt/Cíl policajt; + herec – V), Demoni 3 
(1991, Černí démoni; + spol. sc. – V), Caccia allo scorpione d’oro (1991, Hon na zlatého 
škorpióna; + spol. sc. – V), Detective Malone (1991, Černá kobra 4 – V). -jš- 
 
Lassally, Walter 
WALTER LASSALLY (vlastním jménem Walter Israel Lassally, nar. 18. 12. 1926, Berlín – zem. 
23. 10. 2017, Chania, Kréta, na pooperační komplikace) pocházel z německo-polské rodiny 
protestantů židovského původu, která před nacisty uprchla v létě 1939 do Anglie. Zájem o 
film zdědil po otci, který natáčel průmyslové snímky. V patnácti odešel ze školy, aby se stal 
kameramanem. Pracoval ve fotografické laboratoři a s otcovou pomocí se uchytil v 
londýnských studiích Riverside jako klapka. Od začátku 50. let působil jako kameraman 
dokumentů tehdy se rodícího hnutí Free Cinema, například oscarového snímku ze školy pro 
neslyšící Poznamenané děti či filmů o londýnské mládeži Maminka nedovolí a My jsme hoši z 
Lambethu. Věnoval se i hrané tvorbě a setkání s řeckým režisérem Michalisem Kakojannisem 
během canneského festivalu vedlo k několikaleté spolupráci. Ze šesti společných děl vyniká 
především úspěšná adaptace románu Nikose Kazantzakise Řek Zorba (Oscar za černobílou 
kameru). Podílel se rovněž na hrané tvorbě svého souputníka z Free Cinema Tonyho 
Richardsona (Kapka medu, Osamělost přespolního běžce, Tom Jones). Další plodné 
partnerství uzavřel s americkým režisérem Jamesem Ivorym, s nímž natočil šest filmů 
(nominace na Cenu BAFTA za Vedro a prach, nominace na Cenu Britské společnosti 
kameramanů za Bostoňanky). Na dvou filmech spolupracoval i s Vojtěchem Jasným. Snímal 
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také nedokončený dobrodružný film The Bengal Lancers (1984, Bengálští jezdci; r. Stephen 
Weeks). V pozdějších letech se víc zabýval fotografií a působil jako pedagog, mimo jiné vedl 
katedru kamery na Národní filmové a televizní škole (NFTS) v Beaconsfieldu (1988–1992). 
Když v roce 1994 ovdověl, usídlil se na Krétě poblíž míst, kde vznikala slavná taneční scéna v 
Řeku Zorbovi. Tam také vystoupil poprvé a naposledy před kamerou v malé, ale výrazné roli 
starého spisovatele, v jehož domě tráví svou dovolenou ústřední dvojice (Ethan Hawke a 
Julie Delpyová) v závěrečné části romantické trilogie Před půlnocí (2013, Before Midnight; r. 
Richard Linklater). Za své dílo byl vyznamenán Mezinárodní cenou Americké společnosti 
kameramanů (ASC; 2007). Napsal autobiografickou knížku Itinerant Cameraman (1987, 
Kočovný kameraman). – Filmografie: (neúplná; krátké a středometrážní dokumenty; kamera 
či spolupráce na ní) Sunday by the Sea (1951, Neděle u moře; r. Anthony Simmons), Every 
Five Minutes (1951, Každých pět minut; r. Max Anderson), Three Installations (1952, Tři 
zařízení; r. Lindsay Anderson), Wakefield Express (1952; r. Lindsay Anderson), Thursday’s 
Children (1954, Poznamenané děti; r. Lindsay Anderson, Guy Brenton), Bow Bells (1954, 
Kostelní zvony; r. Anthony Simmons), Friend of the Family (1955, Přítel rodiny; r. Margaret 
Thomsonová), The Children Upstairs (1955, Děti nahoře; r. Lindsay Anderson), A Hundred 
Thousand Children (1955, Sto tisíc dětí; r. Lindsay Anderson), Henry (1955; r. Lindsay 
Anderson), Green and Pleasant Land (1955, Zelená a příjemná země; r. Lindsay Anderson), 
Foot and Mouth (1955, Noha a ústa; r. Lindsay Anderson), Momma Don’t Allow (1956, 
Maminka nedovolí; r. Karel Reisz, Tony Richardson), Každý den kromě vánoc (1957, Every 
Day Except Christmas; r. Lindsay Anderson), Britain’s Wealth from Coal (1959, Uhelné 
bohatství Británie; r. J. B. Napier-Bell), We Are the Lambeth Boys (1959, My jsme hoši z 
Lambethu; r. Karel Reisz), Refuge England (1959, Útočiště Anglie; r. Robert Vas), A Song for 
Prince Charlie (1959, Píseň pro prince Charlieho; r. Hans Nieter), Let My People Go (1961, 
Nech můj lid odejít; r. John Krish), Can Horses Sing? (1971, Umějí koně zpívat?; r. Elizabeth 
Sussexová), Adventures of a Brown Man in Search of Civilization (TV–1971, Dobrodružství 
snědého muže při hledání civilizace; r. James Ivory), segment Nejvyšší (The Highest; r. Arthur 
Penn) z filmu Viděno osmi (1972, Visions of Eight), Carved in Ivory (1976, Vyřezáno ve 
slonovině; r. Michael Gill); (celovečerní hrané filmy; kamera, není-li uvedeno jinak) střm. 
filmy The Pleasure Garden (1953, Zahrada rozkoše; r. James Broughton) a Simon (1954; r. 
Peter Zadek), The Passing Stranger (1954, Neznámý pocestný; r. John Arnold), Another Sky 
(1954, Jiné nebe; r. Gavin Lambert), Dívka v černém (1956, To koritsi me ta mavra; r. Michalis 
Kakojannis), To teleftaio psema (1958, Poslední lež; r. Michalis Kakojannis), Úsvit musí přijít 
(1959, Jago hua savera; r. A. J. Kardar), Dark as the Night (TV–1959, Temný jako noc; r. 
Terence Young), Beat Girl (1959, Beatnická dívka; r. Edmond T. Gréville), Eroica (1960; r. 
Michalis Kakojannis), Madalena (1960; r. Dinos Dimopoulos), I Aliki sto naftiko (1961, Aliki u 
námořnictva; r. Alekos Sakellarios), Kapka medu (1961, A Taste of Honey; r. Tony 
Richardson), I Liza kai i alli (1961, Liza a ta druhá; r. Dinos Dimopoulos), Elektra (1962, Ilektra; 
r. Michalis Kakojannis), Osamělost přespolního běžce (1962, The Loneliness of the Long 
Distance Runner; r. Tony Richardson), Tom Jones (1963, Tom Jones; r. Tony Richardson), 
Psyche 59 (1964; r. Alexander Singer), Řek Zorba (1964, Zorba the Greek; r. Michael 
Cacoyannis), The Day the Fish Came Out (1967, Den, kdy ryby vyplavaly na povrch; r. Michael 
Cacoyannis), Oedipus the King (1967, Oidipus král; r. Philip Saville), Anoihti epistoli (1967, 
Otevřený dopis; r. Yorgos Stamboulopoulos), Kataskopoi sto Saroniko (1968, Špioni v 
Sarónském zálivu; r. Gregg G. Tallas), Joanna (1968; r. Michael Sarne), Three Into Two Won’t 
Go (1968, Tři nejdou do páru; r. Peter Hall), The Adding Machine (1969, Počítací stroj; r. 
Jerome Epstein), Twinky (1969; r. Richard Donner – TV), Something for Everyone (1970, Pro 
každého něco; r. Harold Prince – TV), To Kill a Clown (1971, Zabít klauna; r. George 
Bloomfield – V), Savages (1972, Divoši; r. James Ivory), Van der Valk und das Mädchen (TV–
1972, Van der Valk a dívka; r. Peter Zadek – TV), Happy Mother’s Day, Love George (1973, 
Všechno nejlepší ke Dni matek, líbá George; r. Darren McGavin), Malachiův záliv (1973, 
Malachi’s Cove; r. Henry Herbert), The Wild Party (1975, Divoký večírek; r. James Ivory – V), 
Autobiography of a Princess (1975, Autobiografie princezny; r. James Ivory), Requiem for a 
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Village (1975, Rekviem za jednu vesnici; r. Richard Gladwell; dod. záběry), Ansichten eines 
Clowns (1976, Klaunovy názory; r. Vojtěch Jasný), Pleasantville (TV–1976; r. Kenneth Locker, 
Vicki Polonová), Fluchtversuch (1976, Pokus o útěk; r. Vojtěch Jasný), Hullabaloo over 
Georgie and Bonnie’s Pictures (1978, Povyk kvůli obrazům Georgieho a Bonnie; r. James 
Ivory), Die Frau gegenüber (1978, Žena odnaproti; r. Hans Noever), The Great Bank Hoax 
(1978, Velký bankovní švindl; r. Joseph Jacoby), Too Far to Go (TV–1979, Příliš dlouhá cesta; 
r. Fielder Cook), Something Short of Paradise (1979, Skoro jako v ráji; r. David Helpern, Jr. – 
TV), Pilot (1979, The Pilot; r. Cliff Robertson), Cena za přežití (1980, Der Preis fürs Überleben; 
r. Hans Noever), Gauguin the Savage (TV–1980, Divoch Gauguin; r. Fielder Cook – TV), The 
Blood of Hussain (1980, Husajnova krev; r. Jamil Dehlavi; spol. kam.), Life on the Mississippi 
(TV–1980, Život na Mississippi; r. Peter H. Hunt – TV), The Private History of a Campaign That 
Failed (TV–1981, Soukromá historie o nevydařeném tažení; r. Peter H. Hunt – TV), Engel aus 
Eisen (1981, Anděl ze železa; r. Thomas Brasch), Memoirs of a Survivor (1981, Vzpomínky té, 
která přežila; r. David Gladwell), The Mysterious Stranger (TV–1982, Tajemný cizinec; r. Peter 
H. Hunt – TV), Tuxedo Warrior (1982, Válečník ve smokingu; r. Andrew Sinclair), Heat and 
Dust (1982, Vedro a prach; r. James Ivory), Private School (1983, Soukromá škola; r. Noel 
Black – TV), Pudd’nhead Wilson (TV–1984, Ten magor Wilson; r. Alan Bridges – TV), 
Bostoňanky (1984, The Bostonians; r. James Ivory), Children in the Crossfire (TV–1984, Děti v 
křížové palbě; r. George Schaefer – TV), The Case of Marcel Duchamp (1984, Případ Marcela 
Duchampa; r. David Rowan), Stone Pillow (TV–1985, Polštář z kamene; r. George Schaefer – 
TV), Adventures of Huckleberry Finn (TV–1986, Dobrodružství Huckleberryho Finna; r. Peter 
H. Hunt), Mrs. Delafield Wants to Marry (TV–1986, Paní Delafieldová se chce vdávat; r. 
George Schaefer), Après le vent des sables (1987, Po písečné bouři; r. Claude Zaccaï), Indian 
Summer (1987, Indické léto; r. Timothy Forder – TV), The Perfect Murder (1988, Vražda po 
indicku; r. Zafar Hai – TV), The Deceivers (1988, Podvodníci; r. Nicholas Meyer – TV), 
Fragments of Isabella (1989, Kousky Isabelly; r. Ronan O’Leary), Diary of a Madman (1990, 
Deník šílence; r. Ronan O’Leary), The Ballad of the Sad Café (1990, Balada o smutné kavárně; 
r. Simon Callow), The Man Upstairs (TV–1992, Vánoční skrýš; r. George Schaefer – TV), Ta 
delfinakia tou Amvrakikou (1993, Malí delfíni z Amvrakijského zálivu; r. Dinos Dimopoulos – 
TV), Aci gonul (2001, Bolest v srdci; r. Ersin Pertan); (režie, není-li uvedeno jinak) kr. 
dokumenty Smith, Our Friend (1946, Smith, náš přítel; spol. r. Derek York; + kam., spol. 
prod.) o londýnských squatterech, Dan (TV–1965; spol. r. Kate Campbellová; + kam.) o 
cikánském vetešníkovi a The Greeks (TV–1967, Řekové; spol. r. Kate Campbellová) o řeckých 
gastarbeiterech. -mim- 
 
Mollo, John 
JOHN MOLLO (nar. 18. 3. 1931, Londýn – zem. 25. 10. 2017, Froxfield, Wiltshire, na 
vaskulární demenci) pocházel z umělecky zaměřené rodiny ruského emigranta. Vyrůstal v 
Londýně a v hrabství Surrey, kde navštěvoval internátní střední školu Charterhouse a 
Farnhamskou uměleckou školu. Vojenskou službu absolvoval v Hongkongu těsně před 
vypuknutím korejské války. Odmala se zajímal o vojenskou historii, v níž se neustále 
zdokonaloval. Jeho specialitou byly vojenské uniformy, o nichž napsal několik knih, například 
Military Fashion (1972, Vojenská móda) a Uniforms of the American Revolution (1975, 
Uniformy Americké revoluce). U filmu se uchytil v 60. letech jako historický poradce a své 
první kostýmy vytvořil pro Hvězdné války, jež mu překvapivě, ale zaslouženě vynesly Oscara. 
Druhou zlatou sošku Americké akademie obdržel společně s indickou výtvarnicí Bhanu 
Athaiyaovou za životopisný velkofilm Gándhí. Kromě toho byl pětkrát nominován na Cenu 
BAFTA (Hvězdné války, Vetřelec, Gándhí, Chaplin, Hornblower: Rovná šance). Za sérii 
televizních filmů s postavou námořního kapitána Hornblowera měl ještě tři nominace na 
Emmy. Po rozvodu s výtvarnicí dekorací Ann Farquharsonovou (1956–1966) se v roce 1968 
oženil s maďarskou emigrantkou Louise Pongraczovou, s níž vychoval syna. Oba mladší bratři 
s ním sdíleli jeho životní zálibu. Boris Mollo (1936–2015) byl spoluautorem několika jeho knih 
a sám napsal řadu dalších, Andrew Mollo (nar. 1940) se kromě psaní knih (v České republice 
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vyšla například publikace Uniformy druhé světové války) úspěšně věnoval filmové a televizní 
výpravě. – Filmografie: (technický či historický poradce) Útok lehké kavalerie (1968, The 
Charge of the Light Brigade; r. Tony Richardson), The Adventures of Gerard (1970, Gerardova 
dobrodružství; r. Jerzy Skolimowski – TV), Nicholas and Alexandra (1971, Mikuláš a 
Alexandra; r. Franklin Schaffner – TV), Barry Lyndon (1975; r. Stanley Kubrick – V), Svítání 
Zuluů (1979, Zulu Dawn; r. Douglas Hickox), Privates on Parade (1982, Přehlídka ptáků; r. 
Michael Blakemore), Wagner (TV–1983; r. Tony Palmer – TV), The Jewel in the Crown (TV–
1984, Perla v koruně; r. Christopher Morahan, Jim O’Brien – TV); (výtvarník kostýmů, není-li 
uvedeno jinak) Hvězdné války (1977, Star Wars; r. George Lucas), Vetřelec (1979, Alien; r. 
Ridley Scott), Impérium vrací úder (1980, The Empire Strikes Back; r. Irvin Kershner), Outland 
(1981; r. Peter Hyams – V), Gándhí (1982, Gandhi; r. Richard Attenborough; spol. kostýmy), 
The Lords of Discipline (1982, Šikana; r. Franc Roddam – TV), Tarzan (1984, Greystoke: The 
Legend of Tarzan, Lord of the Apes; r. Hugh Hudson), King David (1985, Král David; r. Bruce 
Beresford – TV), Revolution (1985, Revoluce; r. Hugh Hudson – V), Volání svobody (1987, Cry 
Freedom; r. Richard Attenborough), Hanna’s War (1988, Hannina válka; r. Menahem Golan), 
White Hunter Black Heart (1990, Bílý lovec, černé srdce; r. Clint Eastwood – V), Air America 
(1990, Air America; r. Roger Spottiswoode), Chaplin (1992, Chaplin; r. Richard Attenborough; 
spol. kostýmy), Sharpe’s Rifles (TV–1993, Sharpovi střelci; r. Tom Clegg – TV), Sharpe’s Eagle 
(TV–1993, Sharpův orel; r. Tom Clegg – TV), Tři mušketýři (1993, The Three Musketeers; r. 
Stephen Herek), Nová Kniha džunglí (1994, The Jungle Book; r. Stephen Sommers), Horizont 
události (1997, Event Horizon; r. Paul Anderson), Hornblower: The Even Chance (TV–1998, 
Hornblower: Rovná šance; r. Andrew Grieve – TV), Hornblower: The Examination for 
Lieutenant (TV–1998, Hornblower: Důstojnické zkoušky; r. Andrew Grieve – TV), 
Hornblower: The Duchess and the Devil (TV–1998, Hornblower: Vévodkyně; r. Andrew 
Grieve – TV), Hornblower: The Frogs and the Lobsters (TV–1998, Hornblower: Žabáci a 
Langusty; r. Andrew Grieve – TV), Hornblower: Mutiny (TV–2001, Hornblower: Vzpoura; r. 
Andrew Grieve; spol. kostýmy – TV), Hornblower: Retribution (TV–2001, Hornblower: 
Odplata; r. Andrew Grieve – TV), Hornblower: Loyalty (TV–2002, Hornblower: Věrnost; r. 
Andrew Grieve; spol. kostýmy – TV), Hornblower: Duty (TV–2002, Hornblower: Povinnost; r. 
Andrew Grieve – TV). -mim- 
 
Šujan, Otto 
OTTO ŠUJAN (nar. 2. 6. 1930, Zvolen), slovenský scénograf a pedagog (titul profesor), který 
kromě divadla byl v 70. a 80. letech architektem i u řady televizních filmů a inscenací 
bratislavské Československé televize, zemřel 25. října 2017 v Bratislavě. –jl– 
 
Blech, Richard 
RICHARD BLECH (nar. 16. 12. 1930, Kokava nad Rimavicou u Rimavské Soboty), přední 
slovenský filmový historik, kritik, publicista a pedagog, který byl šéfredaktorem časopisu 
Filmová revue, spolupodílel se na filmových encyklopediích (Encyklopédia filmu, Panoráma 
svetovej kinematografie či Malá encyklopédia filmu) a přednášel dějiny světové 
kinematografie na bratislavské Filmové a televizní fakultě VŠMU, zemřel po dlouhé nemoci 3. 
listopadu 2017 v Bratislavě. –jl– 
 
Dorová, Karin 
KARIN DOROVÁ (vlastním jménem Kätherose Derr, nar. 22. 2. 1938, Wiesbaden, Hesensko – 
zem. 6. 11. 2017, Mnichov, Bavorsko, na komplikace po zranění hlavy při pádu) pocházela ze 
středostavovské rodiny a už na gymnáziu se uplatnila jako statistka ve filmech. Učinila velký 
dojem na o třicet let staršího režiséra Haralda Reinla, který se stal jejím prvním manželem. 
Pod jeho vedením vytvořila větší úlohy v lidových veselohrách Dvojčata z Zillertalu, Alpská 
růže a protěž a stala se oblíbenou představitelkou nenáročných komerčních filmů (Santa 
Lucia, Modré moře a ty a podobně). V 60. letech měla hlavní role ve dvou oblíbených 
filmových sériích; v přepisech románů Karla Maye Poklad na Stříbrném jezeře (rančerská 
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dcera Ellen Pattersonová), Vinnetou – Rudý gentleman (indiánka Ribanna), Vinnetou a Old 
Shatterhand v údolí smrti (majorova dcera Mabel Kingsleyová) a v detektivkách podle 
předloh Edgara Wallace (Smečka děsu, Zelený lučištník, Penězokaz, Pokoj č. 13, Tajemný 
mnich) i jiných autorů kriminální literatury. Ztělesnila islandskou princeznu Brunhildu ve 
výpravné dvoudílné adaptaci středověkého hrdinského eposu Nibelungové a prosadila se i v 
mezinárodním měřítku, jako agentka zločinecké organizace Helga Brandtová v bondovce 
Žiješ jenom dvakrát a kubánská odbojářka Juanita de Cordoba v Hitchcockově špionážním 
thrilleru Topaz. Na přelomu 70. let vystoupila jako host v amerických televizních seriálech It 
Takes a Thief (Na to je potřeba zloděj), Ironside, The FBI a v televizi převážně působila i ve 
své další dráze. Kromě několika divadelních záznamů a televizních filmů se objevila mimo jiné 
v seriálech Achtung Zoll! (Pozor, clo!), Die grosse Freiheit (Velká svoboda), SOKO München 
(Zvláštní jednotka Mnichov) a Das Traumschiff (Loď snů – TV). Na jevišti účinkovala v 
klasickém repertoáru (například Tartuffe), ale především v nenáročných komediích (Aby bylo 
jasno, Myslíte, že Konstance jednala správně?, Kavalír přes neurózy, Nevěř nikomu nad 
šedesát, Žijeme jen třikrát). Poslední filmové úlohy vytvořila v dílech Margarethy von 
Trottaové: alkoholickou matku protagonistky dramatu Jsem ta druhá a dementní starou 
dámu v rodinném snímku Ztracený svět. Po rozvodu s Haraldem Reinlem (1954–1968) se 
provdala za obchodníka Günthera Schmuckera (1972–1974) a konečně za svého 
dlouholetého přítele, bývalého kaskadéra George Robothama (1988–2007), s nímž až do 
jeho smrti žila střídavě v Kalifornii a v Bavorsku. Syn z prvního manželství Andreas Renell 
(nar. 1955) se uplatnil jako herec. – Filmografie: (herečka) Der letzte Walzer (1953, Poslední 
valčík; r. Arthur Maria Rabenalt), Rosen aus dem Süden (1954, Růže z jihu; r. Franz Antel), 
Rosen-Resli (1954; r. Harald Reinl), Der schweigende Engel (1954, Mlčící anděl; r. Harald 
Reinl), Ihre grosse Prüfung (1954, Její velká zkouška; r. Rudolf Jugert), Solange du lebst (1955, 
Dokud žiješ; r. Harald Reinl), Santa Lucia (1956; r. Werner Jacobs), Kleiner Mann – ganz gross 
(1957, Malý muž – dost velký; r. Hans Grimm), Die Zwillinge vom Zillertal (1957, Dvojčata z 
Zillertalu; r. Harald Reinl), Almenrausch und Edelweiss (1957, Alpská růže a protěž; r. Harald 
Reinl), Mit Eva fing die Sünde an (1958, S Evou se zrodil hřích; r. Fritz Umgelter), Worüber 
man nicht spricht (1958, O čem se nemluví; r. Wolfgang Glück), 13 kleine Esel und der 
Sonnenhof (1958, Třináct oslíků a sluneční dvůr; r. Hans Deppe), Skandal um Dodo (1958, 
Skandál kvůli Dodo; r. Eduard von Borsody), So angelt man keinen Mann (1959, Takhle 
chlapa nezískáte; r. Hans Deppe), Das blaue Meer und Du (1959, Modré moře a ty; r. Thomas 
Engel), Ein Sommer, den man nie vergisst (1959, Léto, na které se nezapomíná; r. Werner 
Jacobs), Die Bande des Schreckens (1960, Smečka děsu; r. Harald Reinl), Im weissen Rössl 
(1960, U bílého koníčka; r. Werner Jacobs), Zelený lučištník (1961, Der grüne Bogenschütze; 
r. Jürgen Roland), Bei Pichler stimmt die Kasse nicht (1961, Pichler má manko; r. Hans 
Quest), Penězokaz (1961, Der Fälscher von London; r. Harald Reinl), Am Sonntag will mein 
Süsser mit mir segeln gehn (1961, V neděli mě můj milý vezme na plachetnici; r. Franz 
Marischka), Im schwarzen Rössl (1961, U černého koníčka; r. Franz Antel), Die unsichtbaren 
Krallen des Dr. Mabuse (1962, Neviditelné spáry dr. Mabuseho; r. Harald Reinl), Der Teppich 
des Grauens (1962, Koberec hrůzy; r. Harald Reinl), Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett 
(1962, Mimi nedá bez krimi ani ránu; r. Franz Antel), Poklad na Stříbrném jezeře (1962, Der 
Schatz im Silbersee; r. Harald Reinl), Die weisse Spinne (1963, Bílý pavouk; r. Harald Reinl), 
Der Würger von Schloss Blackmoor (1963, Škrtič z blackmoorského zámku; r. Harald Reinl), 
Das Geheimnis der schwarzen Witwe (1963, Tajemství černé vdovy; r. Franz Josef Gottlieb), 
Zimmer 13 (1964, Pokoj č. 13; r. Harald Reinl), Vinnetou – Rudý gentleman (1964, Winnetou 
II; r. Harald Reinl), Hotel der toten Gäste (1965, Hotel mrtvých hostů; r. Eberhard Itzenplitz), 
Poslední Mohykán (1965, Der letzte Mohikaner; r. Harald Reinl), The Face of Fu Manchu 
(1965, Fu Manchuova tvář; r. Don Sharp), Znal jsem ji dobře (1965, Io la conoscevo bene; r. 
Antonio Pietrangeli), Tajemný mnich (1965, Der unheimliche Mönch; r. Harald Reinl), 
Upperseven, l’uomo a uccidere (1966, Upperseven, muž na zabití; r. Alberto De Martino), 
povídka Rio (r. Robert Lynn) z filmu Gern hab’ ich die Frauen gekillt (1966, Vraždím, ženy, vás 
tak rád), Das Geheimnis der gelben Mönche (1966, Tajemství žlutých mnichů; r. Manfred R. 
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Köhler), Die Nibelungen, I. Teil – Siegfried (1966, Nibelungové, I. část – Siegfried; r. Harald 
Reinl), Die Nibelungen, II. Teil – Kriemhilds Rache (1967, Nibelungové, II. část – Kriemhildina 
pomsta; r. Harald Reinl), You Only Live Twice (1967, Žiješ jenom dvakrát; r. Lewis Gilbert – V), 
Die Schlangengrube und das Pendel (1967, Hadí jáma a kyvadlo; r. Harald Reinl), Caroline 
chérie (1968, Rozkošná Caroline; r. Denys de La Patellière), Winnetou und Shatterhand im 
Tal der Toten (1968, Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti; r. Harald Reinl – V), Topaz 
(1969; r. Alfred Hitchcock – TV), Los monstruos del terror (1970, Hrůzné zrůdy; r. Tulio 
Demichelli), Haie an Bord (1971, Žraloci na palubě; r. Arthur Maria Rabenalt), Hochzeitsnacht 
im Paradies (TV–1974, Svatební noc v ráji; r. Thomas Engel), Die Antwort kennt nur der Wind 
(1974, Jen vítr to ví; r. Alfred Vohrer), Prisoner in the Middle (1974, Zajatec uprostřed; r. 
John O’Connor), Frauenstation (1976, Ženská klinika; r. Rolf Thiele), Four Against the Desert 
(TV–1977, Čtyři proti poušti; r. Ivan Tors), Dark Echo (1977, Temná ozvěna; r. George 
Robotham), Der Lord und das Kätzchen (TV–1983, Šlechtic a kočička; r. Wolfgang Spier), 
Gipfeltreffen (TV–1985, Vrcholná schůzka; r. Rainer Bertram), Johann Strauss – Der 
ungekrönte König (1987, Král valčíků; r. Franz Antel – TV), Mein Freund, der Lipizzaner (TV–
1994, Můj přítel lipicán; r. Franz Antel), Der Preis der Liebe (TV–1998, Cena lásky; r. Rolf von 
Sydow, Dieter Kehler – TV), Ruf der Vergangenheit (TV–2000, Volání minulosti; r. Rolf von 
Sydow – TV), Sehnsucht nach Marielund (TV–2004, Moře lásky: Vytoužený Marielund; r. 
Karola Meederová – V), Ich bin die Andere (2006, Jsem ta druhá; r. Margarethe von 
Trottaová – TV), Herzensfragen (TV–2010, Zeptej se srdce; r. Stefan Bartmann – TV), Die 
abhandene Welt (2015, Ztracený svět; r. Margarethe von Trottaová).  -mim- 
 
Harvey, Anthony 
ANTHONY HARVEY (vlastním jménem Anthony Harrison, nar. 3. 6. 1930, Londýn – zem. 23. 
11. 2017, Water Mill, Southampton, Long Island, New York) byl vychován otčímem, hercem 
Morrisem Harveym (1877–1944), jehož jméno později převzal. Ve filmu se poprvé objevil 
jako herec, když na základě konkurzu dostal roli malého Ptolemaia v přepisu Shawovy 
divadelní hry Caesar a Kleopatra. Získal stipendium ke studiu na Královské akademii 
dramatického umění (RADA), ale po třech měsících školu opustil a herectví se dál nevěnoval. 
Krátce působil ve skupině dokumentaristů Crown Film Unit a pak nastoupil do společnosti 
bratří Boultingových Charter Film Productions, kde po několika letech asistentury začal 
pracovat jako samostatný střihač. V této funkci spolupracoval na řadě známých titulů, 
například na Kubrickových filmech Lolita a Dr. Divnoláska. Jako režisér debutoval přepisem 
jednoaktovky LeRoie Jonese Cizák, která upoutala pozornost Petera O’Toolea, jenž si ho 
vybral pro adaptaci historické hry Jamese Goldmana Lev v zimě. Snímek se stal diváckým 
hitem, získal tři Oscary, za scénář, hudbu a herecký výkon Katharine Hepburnové, a další čtyři 
nominace, mimo jiné v kategoriích nejlepší film a režie. Harvey se stal uznávaným tvůrcem, 
především pro svou práci s hereckými představiteli, ovšem podobný úspěch se mu už 
nepodařilo zopakovat. Na konci února 1971 natáčel adaptaci románu Hermana Rauchera o 
dvojici newyorských podvodníků A Glimpse of Tiger (Záblesk tygra), ale po neshodách s 
producentem a hlavním představitelem Elliottem Gouldem po několika dnech odstoupil a 
film nebyl nikdy dokončen. Ještě třikrát pracoval s Katharine Hepburnovou, která se stala 
jeho blízkou přítelkyní, ale jejich poslední dva snímky byly poznamenány zásahy producentů. 
Od poloviny 90. let se přestal filmu aktivně věnovat a pracoval na svých nepublikovaných 
memoárech Incident Prone (Náchylný k incidentům). – Filmografie: (střih, není-li uvedeno 
jinak) Caesar a Kleopatra (1945, Caesar and Cleopatra; r. Gabriel Pascal; herec), střm. f. On 
Such a Night (1956, Za takové noci; r. Anthony Asquith), Private’s Progress (1956, Vojínův 
postup; r. John Boulting), Brothers in Law (1956, Bratři mezi paragrafy; r. Roy Boulting), 
Šťastná nevěsta (1957, Happy Is the Bride; r. Roy Boulting), Tread Softly Stranger (1958, 
Našlapuj zlehka, cizinče; r. Gordon Parry), Patálie kolem Gaillardie (1958, Carlton-Browne of 
the F. O.; r. Jeffrey Dell, Roy Boulting), I’m All Right Jack (1959, Všechno je v pořádku; r. John 
Boulting), The Angry Silence (1960, Hněvivé ticho; r. Guy Green), The Millionairess (1960, 
Milionářka; r. Anthony Asquith), Lolita (1961; r. Stanley Kubrick – V), Pokoj ve tvaru L (1962, 
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The L-Shaped Room; r. Bryan Forbes), 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; r. Stanley Kubrick), The Spy Who Came In from the Cold (1965, Špion, který 
přišel z chladu; r. Martin Ritt – TV), The Whisperers (1967, Našeptávači; r. Bryan Forbes); 
(režie, není-li uvedeno jinak) drama neurotické dívky, která v newyorském metru svádí, 
ponižuje a nakonec zabije mladého černocha, Dutchman (1966, Cizák; + střih) s Shirley 
Knightovou, jejíž výkon byl oceněn Volpiho pohárem na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Benátkách, drama napjatého vztahu anglického krále Jindřicha II. Plantageneta a jeho 
zapuzené manželky Eleonory Akvitánské Lev v zimě (1968, The Lion in Winter) s hereckým 
koncertem Petera O’Toolea a Katharine Hepburnové, adaptace jiné Goldmanovy divadelní 
hry o muži, který si myslí, že je Sherlock Holmes, a jeho psychiatričce Watsonové They Might 
Be Giants (1971, Možná to jsou obři) s Georgem C. Scottem a Joanne Woodwardovou, přepis 
dramatu Tennesseeho Williamse The Glass Menagerie (TV–1973, Skleněný zvěřinec) s 
Katharine Hepburnovou, se Samem Waterstonem a Joannou Milesovou jako jejími dětmi a s 
Michaelem Moriartym v úloze nápadníka, drama švédské královny Kristiny podle hry Ruth 
Wolffové The Abdication (1974, Abdikace – TV) s Liv Ullmannovou, skutečný příběh z 20. let 
o údajném únosu populární hlasatelky evangelia Aimee Semple McPhersonové The 
Disappearance of Aimee (TV–1976, Zmizení Aimee) s Faye Dunawayovou a Bette Davisovou v 
roli její matky, komorní western o bílém lovci a indiánském bojovníkovi, soupeřících o 
ušlechtilého bílého hřebce, Orlí pero (1978, Eagle’s Wing) s Martinem Sheenem a Samem 
Waterstonem, nezdařený romantický příběh začínající tenisové hvězdy a zámožné sochařky 
Players (1979, Hráči) s Dean-Paulem Martinem a Ali MacGrawovou, drama zvláštního vztahu 
manželky a milenky zemřelého muže Richard’s Things (1980, Věci po Richardovi – TV) s Liv 
Ullmannovou a Amandou Redmanovou, životopisný snímek o známé herečce a jejím 
manželovi Roaldu Dahlovi, který jí pomáhal zotavit se z mozkové mrtvice, The Story of 
Patricia Neal (TV–1981, Příběh Patricie Nealové; spol. režie Anthony Page – TV) s Glendou 
Jacksonovou a Dirkem Bogardem, příběh stárnoucího zpěváka a jeho nadějné žačky Svengali 
(TV–1983) s Peterem O’Toolem a Jodie Fosterovou, nezdařená komedie o staré dámě, která 
přesvědčí sentimentálního zabijáka, aby s ní provozoval eutanazii, Grace Quigley (1985, 
Grace Quigleyová – TV) s Katharine Hepburnovou a Nickem Noltem, romantický příběh 
bývalých filmových hvězd, jež se po letech snaží navázat na své nevydařené manželství, This 
Can’t Be Love (TV–1994, A co když je to láska – TV) s Katharine Hepburnovou a Anthonym 
Quinnem. -mim- 
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Rejstřík filmových osobností zemřelých v roce 2017 
 
 
Adamek, Witold 187 

Agutová, Alicia 201 

Albrightová, Lola 198 

Alessandroni, Alessandro 199 

Altieri, Sergio 225 

Andrejew, Piotr 223 

Argentieri, Mino 196 

Avildsen, John G. 220 

Balco, Vladimír 250 

Ballhaus, Michael 201 

Bašić, Relja 201 

Batalov, Alexej 223 

Berger, John 167 

Bernheimová, Emmanuèle 211 

Bertorelli, Toni 216 

Besoui, Ion 170 

Bettetini, Gianfranco 169 

Blasiová, Silvana 212 

Blatty, William Peter 170 

Blech, Richard 271 

Boothe, Powers 212 

Bovoová, Brunella 189 

Butler, Bill 219 

Canfora, Bruno 244 

Capitani, Giorgio 199 

Casale, Antonio 183 

Catesová, Darlene 199 

Colonová, Miriam 193 

Connors, Mike 178 

Cornea, Mircea George 204 

Cotone, Mario 251 

Danailov, Georgi 194 

Danielová, Elsa 226 

Darcová, Mireille 248 

Darrieuxová, Danielle 264 

Day, Robert 194 

De Benito, Manuel 204 

De Macedo, António 259 

Degelin, Emile 214 

Demme, Jonathan 206 

Di Battista, Giorgio 178 

Di Gioia, Nicola 241 

Dorová, Karin 271 

Dorst, Tankred 218 

Ďurjak, Gejza 250 

Emanuelli, Dino 223 

Ferrer, Miguel 171 

Frost, Warren 186 

Galimberti, Gilberto 225 

Gaspard-Huit, Pierre 208 

Gay, John 183 

Gevorkjanc, Ruben 226 

Geyer, Otto 244 

Gräf, Roland 211 

Granath, Björn 184 

Greciová, José 218 

Gruberová, Zdena 171 

Haleová, Barbara 177 

Hall, Peter 251 

Harris, Jack H. 194 

Harvey, Anthony 273 

Haygarth, Tony 194 

Headlyová, Glenne 221 

Heard, John 236 

Hirschfeld, Gerald 186 

Hirtová, Eléonore 178 

Hooper, Tobe 247 

Hurt, John 174 

Isabel, Margarita 201 

Isasi-Isasmendi, Antonio 258 

Jevtušenko, Jevgenij 200 

Julióová, Montserrat 177 

Kaufmannová, Christine 199 

Kilaidonis, Loukianos 185 
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Klugeová, Alexandra 223 

Koenekamp, Fred J. 217 

Kolar, Evzen 230 

Koundouros, Nikos 189 

Koyama, Shigeru 167 

Kronbergová, Larisa 205 

Kuzněcov, Alexandr 193 

Lagoo, Reema 214 

Landau, Martin 230 

Lanoux, Victor 209 

Lassally, Walter 268 

Laviová, Daliah 208 

Lazarowitz, Les 167 

le Roux, Hervé 239 

Lenzi, Umberto 268 

Leoneová, Carla 195 

Lewis, Jerry 245 

Li Li-chua 195 

Listopad, František 259 

Llorens, Antonio 196 

Lutkoewicz, Gustav 184 

Lüttge, Martin 190 

Marshall, Bill 167 

Martinelliová, Elsa 229 

Matsukata, Hiroki 173 

McCowen, Alec 184 

McMillan, Richard 189 

Medioli, Enrico 204 

Metzger, Radley 200 

Milian, Tomas 196 

Miller, Robert Ellis 178 

Möller, Gunnar 214 

Mollo, John 270 

Montaigne, Lawrence 195 

Moore, Roger 215 

Mooreová, Mary Tyler 177 

Moreauová, Jeanne 241 

Moritzová, Dorothea 183 

Moschin, Gastone 250 

Nekes, Werner 173 

Nosáľ, Štefan 239 

Pagéová, Ilse 225 

Patino, Basilio Martín 245 

Pávezová, Terele 245 

Paxton, Bill 190 

Pellegrino, Frank 182 

Perracchio, Marcello 241 

Petrenko, Alexej 190 

Pietrasik, Zdzisław 206 

Plenizio, Gianfranco 185 

Portes, Gil 216 

Portman, Richard 182 

Puri, Om 168 

Pyrkosz, Witold 205 

Ribes, Federico 226 

Ricoová, Paquita 230 

Rich, Claude 234 

Rivaová, Emmanuelle 179 

Rocchetti, Manlio 168 

Rochefort, Jean 261 

Rojo, Gustavo 205 

Romero, George A. 233 

Roth, Richard A. 195 

Rouverolová, Jean 198 

Savoyová, Teresa Ann 169 

Senová, Gita 170 

Shepard, David 183 

Shepard, Sam 239 

Schickel, Richard 187 

Skrowaczewski, Stanisław 189 

Smith, Roy Forge 185 

Sofioová, Gisella 181 

Solovjov, Jurij 170 

Spina, Sergio 173 

Squitieri, Pasquale 187 

Stadtrucker, Ivan 214 

Stanojević, Dragomir 216 

Stanton, Harry Dean 253 
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Storey, David 199 

Stradling Jr., Harry 267 

Stredňanský, Ernest 200 

Stubingová, Solvi 226 

Sutterová, Sonja 219 

Suzuki, Seijun 186 

Svetozarov, Vladimir 226 

Szaflarská, Danuta 189 

Šendrikovová, Valentina 188 

Šujan, Otto 271 

Tadej, Vladimir 192 

Taratorkin, Georgij 184 

Thibault, Jean-Marc 216 

Tidy, Frank 181 

Topinková, Viera 192 

Tříska, Jan 255 

Tuchner, Michael 186 

Uhligová, Anneliese 225 

Varga, Marián 245 

Vidov, Oleg 213 

Vigoová, Luce 185 

Villaggio, Paolo 227 

Weintraub, Fred 193 

Wiazemská, Anne 259 

Yorková, Francine 168 

Záchenský, Peter 167 
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