
Děláme to pro film

Jan Hřebejk léta spolupracuje 
se scénáristou Petrem Jarchov-
ským a spisovatelem Michalem 
Sýkorou. Na Finále přijel se 
svou novou čtyřdílnou minisérií 
Pozadí událostí, kterou diváci 
aktuálně sledují na obrazovkách 
České televize. Po odvysílání 
prvního dílu se na tvůrce snes-
la prudká kritika, která znovu 
otevřela téma intimních poměrů 
pedagogů se studentkami. Jak 
se tento renomovaný režisér 
vypořádává s kritikou a o čem 
minisérie podle něj skutečně 
vypráví? 

Čím vás zaujala látka Michala 
Sýkory a Petra Jarchovského?
Podle knížek Michala Sýkory jsme 
točili detektivky Živé terče, Pět 

zpětně neumím rozklíčovat, které 
postavy jsou od Michala a které 
od Petra. 

O čem je podle vás minisérie 
Pozadí událostí? 
Kdybych měl zjednodušit, co je 
tématem minisérie, tak pro mě 
osobně je o předsudcích a pokry-
tectví. Pozadí událostí je určitým 
způsobem komedie mravů.
Aktuálně dostáváme za téma vel-
kou bídu a to navzdory tomu, že 
se nepohybuji na FAMU a o kau-
zách na DAMU nevím téměř 
nic. Pro mě reprezentují postavy 
děkanky a proděkana paní Bobo-
šíkovou s panem Ovčáčkem. Takto 
jsme je stylizovali a takto jsme 
o nich i mluvili. Ve chvíli, kdy si ně-
kdo s byť dobrou ideou a novým 

programem vybere k jeho realizaci 
tu nejnevhodnější figuru v podobě 
pokrytce, tak je to podobné, jako 
když se zloděj stane soudcem.  
Vždycky mě bavily paradoxy, takže 
jsem se cítil velmi dobře v napětí 
mezi kolegy z policie – mezi po-
stavou lesbičky Lídy (Marthou 
Issovou) a předpojatým Ondřejem 
(Tomášem Bambuškem). Znám 
napnelismus nepatřičných vztahů 
a jsem v šoku, když mi někdo říká, 
že je schvaluji nebo že jsou do-
konce našimi vlhkými sny. Pro mě 
je to noční můra, nicméně svá tvr-
zení staví na tom, že si Michal vzal 
svojí žačku. Nepatřičné vztahy pro 
mě nebyly tématem, ale pouze 
něco, co znám. Jsem přesvědčený 
o tom, že člověk má ukazovat to, 
co vidí a to, co se děje. To, že to 

mrtvých psů a Případ pro exorcis-
tu, čímž začala spolupráce mezi 
Michalem Sýkorou a Petrem Jar-
chovským. Nejprve Petr adaptoval 
Michalovy knihy a v tomto případě 
spolu začali pracovat rovnou na 
scénáři. Michal přinesl námět na 
detektivku z vysokoškolského 
prostředí, která se postupně sta-
la něčím jiným. Scénář byl plný 
zajímavých postav, navíc jak mé, 
tak zkušenosti Viktora Tauše s na-
táčením v Olomouci, kde se děj 
odehrává, byly velmi dobré. Co se 
scénáře týče, vždycky mám důvě-
ru v to, co se Petrovi píše dobře. 
V tomto případě jsem měl pocit, 
že píše něco, v čem se cítí jako 
doma, neboť Petrovi i Michalovi je 
jako pedagogům vysokoškolské 
prostředí důvěrně známé. Ani 
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ukazuje přece ještě neznamená, 
že to schvaluje. 

Autorkou hudby k minisérii je 
slovenská hudebnice Katarzia. 
Obsadit ji do jedné z rolí byl 
nápad castingové režisérky Maji 
Hamplové?  
Ne, my se s Katarzií známe dlouho 
a osobně jsem jí nabídl, aby pro 
sérii dělala hudbu. Pak mě na-
padlo nabídnout jí i roli manželky, 
která prodělá zajímavý vývojový 
oblouk. Na začátku je podceňo-
vanou ženou v domácnosti, která 
v sérii zaznamená zajímavý pro-
fesní vývoj. Někdo se domnívá, že 
to nehraje dobře, ale já si myslím, 
že to hraje zcela přesně. 

Když jsem viděl Katarziu popr-
vé, říkal jsem si, co to v sobě má 
vlastně za energii. Pak jsem po-
chopil, že její energie je velmi zají-
mavá, tvůrčí a naprosto svébytná. 
Nespojuji postavu s Katarzií, ale 
jednu věc mají společnou a to, že 
si jdou obě skutečně za svým, což 
obdivuji. Je to holka ze Slovenska, 
která vystudovala scenáristiku 
a dělá písničky s kytarou. Pak ji 
vidíte hrát s obrovským orches-
trem nebo si pustíte její sedmimi-
nutový báječný feministický klip. 

Mám zkrátka rád lidi, u kterých si 
řeknete, že jsou svého druhu Don 
Quijoti a pak zjistíte, že nebojují 
s větrnými mlýny, ale s draky 
a navíc je poráží. Nezáleží na tom, 
jestli se jedná o muže nebo ženu. 
Například můj kamarád Rudy 
Linka často přijde s něčím, o čem 
je každý přesvědčený ,že je to 
nemožné – třeba s nápadem na 
festival, kam budou jezdit nejlepší 
jazzmani ze světa a celý bude za-
darmo. Řeknete si,že to je blbost, 
že tohle nejde udělat, ale Bohemia 
JazzFest už má za sebou asi 17 
ročníků. A Katarzia na mě působí 
podobným dojmem. Když jsem 
slyšel její první desku, řekl jsem si, 
že je to talentovaný člověk a nyní 
čím dál tím víc vidím, do jakých 
vod se pouští a jak se z těchto roz-
bouřených vod vrací do přístavu 
v úplné pohodě. 

Když jsme u rozbouřených vod. 
Jak jste reagoval na kritiku, že 
Pozadí událostí reprezentuje 
pohled bílých heterosexuálních 
stárnoucích mužů, kteří se ne-
jsou ochotni smířit s realitou?
Nechci působit obranářsky, ale 
jsem přesvědčený, že celý seriál 
vyznívá spíš feministicky. Šlo mi 
o jiná témata, než si kde kdo myslí. 

Každý, kdo to viděl celé (s výjim-
kou fanatiků) chápe, že některé 
věci ukazujeme, ale neschvaluje-
me. Ukazujeme ale také sílu žen, 
ať už se jedná o postavu policistky, 
manželky nebo sestry. Postava 
děkanky je směšná stejně, jako 
je směšná například Jana Bobo-
šíková. Neupírám jisté politické 
schopnosti Aleně Schillerové, ale 
odmítám se jí nesmát tam, kde mi 
to přijde směšné. A tím nemám na 
mysli fyzickou podobu, mám na 
mysli její politické činy. Nesměju 
se jí za to, že se nechává vylepšit 
ve photoshopu, protože to dělají 

všichni chlapi v politice, tak proč 
by to nemohla dělat právě Alena 
Schillerová. Stydím se, když čtu 
i od lidí, které mám rád, jak píšou 
o lidech, které nemám rád a záro-
veň do toho pletou fyzický vzhled. 
Jiná situace je, kdy si z toho někdo 
dělá legraci v soukromí, nedělejme 
zas ze sebe mravnostní. Když ale 
někdo veřejně napíše, že starej 
tlustej páprda točí o snu, že chce 
oblejzat studentky, bagatelizuje 
tuto problematiku a neměl by už 
nic točit, tak se domnívám, že je to 
trochu za hranou. 

A jak tuto kritiku snáší zbytek 
štábu a tvůrců minisérie?
Vy máte pocit, že je se jedná 
o většinový hlas? Myslím, že je to 
bouře ve sklenici vody. Lidi to ve 
skutečnosti nezajímá. 

Takže celá kauza je součástí tzv. 
kulturní války?
Ano, je to součást kulturní války, 
kterou na sebe vztáhla DAMU, 
o jejichž kauzách toho příliš ne-
vím. Vím jen to, co mi řekl před 
týdnem Jirka Havelka, když se na 
něj po prvním díle snesly vosy. 
Řekneme si, jak to dopadlo až 
na konci, kdy budou odvysílané 
všechny díly minisérie.

Skvělá voda každý festivalový den

Správnou odpověď najdeš u našeho 
vodního baru ve festivalovém centru.

Z jaké řeky se v Plzni bere voda 
pro výrobu pitné vody, která pak teče 

z kohoutku?

Zlatí ledňáčci na dafilms.cz
retrospektiva vítězných filmů Finále Plzeň

Vaše online kino, festival 
a filmový klub v jednom.
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Slavíme český film

Trezorový Top Gun
Legendární černobílý film Jindři-
cha Poláka natočený podle stejno-
jmenného románu Filipa Jánského 
zachycuje dramatické osudy 
jednotky letců britské RAF. Po-
sádku fiktivního bombardovacího 
letounu typu Wellington tvoří dva 
Angličané, Kanaďan a tři Čecho-
slováci, pro něž se ničivé nálety 
a souboje s německými jednotka-
mi staly každodenní rutinou. 

Snímek autora populárních dět-
ských seriálů Pan Tau či Návštěv-
níci vypráví o hrdinství řadových 
bojovníků, kteří si nečiní nárok 
na slávu ani na vděčnost národa. 
Nebeští jezdci, kteří se stali nej-
lepším filmem roku 1968, byli nor-
malizační cenzurou bezprostředně 
po uvedení do kin zařazeny mezi 
zakázané trezorové snímky.

Nebeští jezdci
24. 9. 18:00 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

V sobotu bych v Plzni vyrazila na 
českou televizní tvorbu. Seriál in-
ternetové platformy České televize 
TBH mě zaujal mladistvou energií 
i působivým zpracováním tématu 
šikany i dalších témat mladé ge-

nerace, minisérie Voyo Jitřní záře 
a Iveta pak detailním vzhledem do 
mediálně sledovaných kauz ne-
dávných let. A s dětmi bych vyrazi-
la na Myši patří do nebe, protože ty 
bych mohla vidět třeba stokrát.

Filmové tipy Ireny  
Hejdové z Deníku N

1x tip

Michael Kocáb dnes přijede 
uvést dokument o své životní ces-
tě spolu s Olgou Sommerovou  
a Olgou Malířovou Špátovou.

Režisér Petr Jákl osobně před-
staví svůj splněný sen na plátně, 
drama Jan Žižka.

Vycházející hvězda českého filmu 
Antonie Formanová dorazí na 
film Hranice lásky.

Herečka Elizaveta Maximová se 
pozdraví s diváky na projekci filmu 
Hranice lásky.

Koho můžete dnes na festivalu potkat?

TIP
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Po dlouholetých přípravách 
a složitém natáčení uvedlo vče-
ra Finále v české premiéře živo-
topis operního skladatele Josefa 
Myslivečka Il Boemo (2022). 
Jeho režisér Petr Václav, mimo 
jiné autor osobitých titulů jako 
Marian (1996), Cesta ven (2014) 
nebo Skokan (2017), prozradil, 
kolik prostudovaných materiálů 
za vznikem jeho nejnovějšího 
díla stojí, čemu se chtěl během 
natáčení historického dramatu 
vyhnout a co naopak chtěl na 
Myslivečkově osobě divákům 
ukázat.    

Pro začátek bych se vás rád ze-
ptal zcela obecně, jak probíhala 
geneze projektu Il Boemo?
Rok a půl jsem se připravoval na 
samotné psaní scénáře, protože 
jsem zpočátku neznal dobu, zemi, 
ani hudbu, o níž jsem měl psát. 
Informace jsem ale nechtěl čerpat 
zprostředkovaně ze sekundární 
literatury. Věděl jsem, že k tématu 
potřebuji proniknout skrze „živé“ 
materiály, pocházející přímo z 18. 
století. A tak jsem navštěvoval 
zejména pařížské knihovny a v bí-
lých rukavičkách četl, co se hodi-
lo. Například medicínskou litera-
turu o syfilidě, jíž Mysliveček trpěl, 
ale také cestopisy, korespondenč-
ní svazky a podobně. Díky takové-
mu materiálu zjistíte, jak lidé v té 
době přemýšleli. Teprve později 
jsem se dostal ke studiu moderní 
literatury pojednávající o té době.
Scénář jsem po prvních náčrtech 
a dalších měsících studia napsal 
ve francouzštině, ale zjistil jsem, 
že nikdo moc nevěří tomu, že 

bych tak velký projekt byl scho-
pen zrealizovat. S Janem Macolou, 
který projevil ochotu jej produko-
vat, jsme v mezičase natočili ně-
kolik dalších filmů, kterými jsme si 
vydobyli i důvěru ostatních. Průlo-
mový okamžik nastal, když Státní 
fond kinematografie začal přizná-
vat vyšší finanční podporu jednot-
livým projektům, místo aby peníze 
rozděloval mezi víc filmů malých. 
Když takový obnos dostanete, 
mnohem snáz se pak shánějí další 
partneři. Bez fondu bychom Il Bo-
emo nikdy nedokončili.

Jak se lišilo natáčení výprav-
ného Il Boema ve srovnání 

s vašimi staršími, skromnějšími 
projekty?
Nikterak. Il Boemo je vlastně po-
řád něco jako Skokan, jen trochu 
složitější. Když lidem řeknete, 
kolik desítek milionů jsme utratili, 
vidí v nich velké peníze, ale na 
výpravný film z 18. století se všemi 
kostýmy, parukami a rekvizitami, 
které jsme potřebovali nechat 
vyrobit, je to pořád málo. Znova 
to byl „low-budget“, znova zápa-
síte, padáte na držku, snažíte se 
spát, když nemůžete, tak si dáte 
stilnox. Ráno se musíte probudit, 
nalézt do dodávky a odjet na plac. 
Ta práce je vlastně pořád velmi 
podobná.

Ale řídit větší štáb bylo přeci jen 
obtížnější, ne?
Problém byl spíš v tom, že jsem 
v Il Boemu měl mnohem víc rolí 
než ve svých předchozích filmech, 
což je dáno tím, že Mysliveček 
v průběhu života pořád cestoval, 
nikde se neusadil, stále potkával 
nové lidi. Hodně času jsem tak 
dohromady strávil jen s Vojtou 
Dykem, který ho ztělesnil, na 
ostatní herce, třeba i důležité, 
jsem měl většinou jen pár natá-
čecích dnů. Navíc do toho přišel 
covid, takže jsem se s nimi ani 
nemohl předem sejít, zjistit co jim 
jde, sedí a tak podobně. Na place 
jsme proto museli být nesmírně 
výkonní.

V médiích často mluvíte o tom, 
jak důležitý je pro vás realis-
mus. Kde se ve filmu vezme – je 
výsledkem studia materiálů, 
o nichž jste mluvil, nebo právě 
v kostýmech?
Do značné míry je to určitě otázka 
formálních postupů, proto jsem 
také za kameramana vybral Diega 
Romera Suareze-Llanose, který 
měl zkušenosti se snímáním 
dokumentů. Věděl jsem, čemu 
se chci vyhnout – takovým těm 
přesvíceným „dobovkám“, kde se 
kamera stále pohybuje po kolejích 
a na jeřábech. Chtěl jsem své hr-
diny sledovat zblízka, tak aby po-
sléze diváky přímo vtáhli do dění, 
zadaří-li se. Mou strategií, jak se 
vyhnout tvorbě konvenčního his-
torického dramatu, bylo točit jej 
jako by šlo o film ze současnosti, 
byť s těmi kostýmy a dobovými 
dekoracemi.

Il Boemo je jen trochu složitější skokan

Festival Finále uvede výtvarně i obsahově silný animovaný film v čes-
ko-německo-francouzské koprodukci, který vypráví o osudech souroze-
necké dvojice prchající z jejich rodného města do bezpečí. Příběh cesty 
za svobodou, během které jsou hlavní hrdinové ochotni riskovat život, 
aby našli nový domov, je vzdáleně inspirovaný osudem autorčiny praba-
bičky, která odešla z Oděsy s deseti dětmi v dobách antisemitských 
pogromů.

Celovečerní animované drama Přes hranici, které vznikalo devět let, 
mělo premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Annecy. Ponoř-
me se do světa sugestivního animovaného filmu, který využívá unikátní 
techniku olejomalby na sklo.

Pastva  
pro oči 

Přes hranici
24. 9. 14:30 Kinosál, Měšťanská beseda 
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Takže když to shrnu, šlo vám 
o to neupadnout do stereotypů?
Ano, vyhnout se stereotypu, vzne-
šenosti, „krajkovitosti“.

A co jste tedy naopak chtěl za-
chytit a ukázat?
Měl jsem dva zdánlivě protichůd-
né cíle. Na jednu stranu vyprá-
vět jedinečný příběh jedinečné 
osobnosti, na druhou stranu ji 
pojmout jako exemplární figuru 
své doby. Ukázat na Myslivečkovi, 
co znamenalo být hudebníkem 
v 18. století. Co může, a nemůže, 

v jakých historických a společen-
ských podmínkách žije. Tak jsem 
si říkal, že se toho o něm konkrét-
ně možná mnohé neví, ale leccos 
si lze domyslet z nastudovaného 
kontextu. Kdo je hudebník v 18. 
století? Je to sluha. Sice exklu-
zivní, ale pořád ještě sluha. Má 
zvláštní vztah k aristokracii, pro 
kterou pracuje. Musí se podřizo-
vat a přizpůsobovat jejímu vkusu, 
ale vyloženě kamarád s jejími 
členy není, nepatří mezi ně. A tak 
dále. To je sociologický rámec, 
který musí být maximálně přesný. 

Na základě takové abstrakce si 
následně uvědomíte, v čem je 
zpracovávaný příběh aktuální. 
Chtěl jsem ukázat, že ten Mysli-
veček na plátně prožíval před více 
než dvěma sty lety stejné pocity, 
jaké prožíváme dnes, že řada věcí, 
se vlastně principiálně nezměnila. 
Některé společenské vazby zůsta-
ly prakticky stejné.

Vaší úvaze rozumím, ale to, 
o čem mluvíte, je velmi obecné. 
Takové paralely byste jistě na-
šel i v životních osudech jiných 
osobností. Ale proč jste si vy-
bral právě Myslivečka?
Abych řekl pravdu, tak nevím. 
Domnívám se, že pokud člověka 
něco fatálně přitahuje, často ani 
není schopný říct, proč tomu tak 
je. A je to hezké, protože se za tím 
pak skrývá příslib dobrodružství. 
Kdyby vám dnes někdo řekl, ať se 
čistě racionálně rozhodnete pro 
jedno téma, s nímž strávíte bůhví-
kolik následujících let, pravděpo-
dobně byste se z takového vybí-
rání akorát zhroutil. Mně stačilo 
zjistit, že Mysliveček byl chlap, 
který odešel z Prahy do Itálie, aby 
tam dokázal všechno to, co do-
kázal, a nakonec skončil v masce 
a chcípnul někde zapomenutý, 
v dluzích. Za tím je zkrátka cítit 

historka, která bude zajímavá. 
Chvíli pak ještě trvalo, než jsem se 
seznámil s jeho hudbou, nahrávek 
bylo málo a jejich kvalita často 
slabá. Od chvíle, kdy jsem tak uči-
nil, jsem věděl, že toho tématu se 
nemůžu vzdát. Úplně na počátku 
ale stojí jen nějaký pocit. Jako pes 
zavětříte, zjistíte, že vám nějaké 
téma voní, a už za ním běžíte.

V jednom rozhovoru jste také 
říkal, že s výsledkem své práce 
nejste nikdy úplně spokojený. 
Jak si stojí Il Boemo?   
Jsem spokojený, že jsem ho 
dokončil, že odezva v San Se-
bastianu i v novinách byla dobrá, 
ale stoprocentně spokojený  být 
člověk samozřejmě nemůže. Vez-
měte si kupříkladu střih. Dříve, 
když jste z filmového negativu 
kus uřízl, nešlo už s tím dál nic 
dělat. Dnešní střihačské stoly vám 
nabízí prakticky nevyčerpatelné 
množství možností. Takže pokud 
mi někdo řekne, že je spokojený 
s finálním střihem svého filmu, 
nevím, co tím myslí. Já bych mohl 
stříhat donekonečna. Uvědomuji 
si, že dokonalé není nic, a každý 
operuje jen s časem a prostředky, 
jež mu byly dány. A z tohoto po-
hledu jsem dělal, co jsem mohl.

Plzeň | Klatovy | Horšovský TýnPlzeň | Klatovy Horšovský Týn

Jsme
hrdým partnerem 
fi lmového festivalu 
Finále Plzeň

Těžko byste hledali člověka, které-
mu nic neříká jméno Michael Ko-
cáb. Občanský aktivista, hudebník 
a politik je jednou z nejvýrazněj-
ších osobností českých novodo-
bých dějin. Svůj život zasvětil boji 
za lidská práva, politickou kulturu 
a demokracii, ale zároveň hudbě, 
která je jeho celoživotní láskou. 

Dokumentaristka Olga Somme-
rová po boku s kameramankou 
Olgou Malířovou Špátovou přináší 

portrét muže, který je zakladate-
lem legendární kapely Pražský 
výběr, řídil odsun sovětských vojsk 
z Československa, byl jedním 
ze zakladatelů Občanského fóra 
a navrhl jmenování Václava Havla 
prezidentem.  

Portrét  
rockového aktivisty

Michael Kocáb – rocker versus politik
24. 9. 18:00 Velký sál, Měšťanská beseda

TIP 
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Filmový festival Finále Plzeň

Jsme česká soukromá 

společnost, která přes 30 let 

na českém a slovenském trhu 

úspěšně zavádí a provozuje 

užitečné informační 

technologie.

www.autocont.cz/jsmevaseit

V sekcích největších světových festivalů se konečně začínají znovu ob-
jevovat i jiné filmy „s českou stopou“ než restaurované novovlnné klasi-
ky. Celovečerní debut slovenského režiséra Michala Blaška Oběť (2022), 
jehož minisérii Podezření (2022) jste mohli zhlédnout na ČT během 
letošního jara, byl vybrán do soutěžní sekce Orizzonti letošního ročníku 
benátského festivalu. 

Cenu si Blaško nakonec sice neodvezl, první reakce českých recenzentů 
ale byly veskrze nadšené. Příběh svobodné matky Iriny, jíž stihnou dvě 
rány po sobě – nejdříve zjistí, že její čtrnáctiletý syn Igor byl napaden, 
a následně, že se to s jeho napadením možná mělo jinak, než se domní-
vala, se svou civilní poetikou blíží věhlasným filmům tzv. rumunské nové 
vlny. Tématem hledání spravedlnosti zase Oběť nezapře svého scenáris-
tu Jakuba Medveckého, jehož scénáristický debut Ostrým nožem (2019) 
byl před třemi lety k vidění i na Finále.

Druhý režijní počin Jana P. Ma-
tuszyńského Nezanechat stopy 
(2021) loni jako první úlovek do-
plňoval minipřehlídku polských 
filmů uváděných v sekci ZOOM, 
letos se vrací jako regulérní 
aspirant na Zlatého Ledňáčka 
v rámci soutěžní sekce hraných 
a animovaných filmů. A nutno 
říct, že bude primárně českých 
filmům silným konkurentem. 

Z Benátek do Plzně

Zanechat  
stopy na divácích

Nezanechat stopy
24. 9. 20:30 Kinosál, Měšťanská beseda
28. 9. 11:30 Velký sál, Měšťanská beseda

Oběť
24. 9. 14:00 Malý sál, Měšťanská beseda  

Na ploše bezmála tří hodin črtá 
režisér spolu se scenáristkou 
Kajou Krawczyk-Wnukovou obraz 
polské společnosti osmdesátých 
let a struktury tamního komu-
nistického režimu, jehož strážci 
v roce 1983 surově ubili studenta 
Gregorze Prezymka, který se jim 
odmítl legitimovat. Banální inci-
dent, který záhy přerostl v tragédii 
a následně v (mezi)národní skan-

dál tvůrci pečlivě inscenují krok 
za krokem s pomocí vynikajících 
herců v čele s Tomaszem Ziętkem. 
Po premiéře v hlavní soutěži MFF 
v Benátkách bylo Nezanechat 

stopy nominováno na Polské ná-
rodní ceny v třinácti kategoriích.



Slavíme český film

Výběr z krátkých filmů
25. 9. 14:30 Divadlo Dialog
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Pět filmů  
za cenu jednoho

Vedle „tiché projekce“ Nejhoršího 
člověka na světě (2021) nabízí 
sekce Speciální uvedení ještě pět 
dalších filmů, které budou k vidění 
ve spojitém pásmu na jedinou 
vstupenku – žádný z nich totiž 
není delší než 30 minut. Balíček 
Výběr z krátkých filmů přináší 
v necelé hodině a půl pestrý 
průlet současnou krátkometrážní 
tvorbou, animovanou i hranou, 
převážně tuzemskou.

Výjimku tvoří koprodukční animák 
Míry (2022), v němž autor Joseph 
Pierce kreativně využívá kresby, 
aby přiblížil, jak okolní svět vnímá 
protagonista, který ztratil cit pro 
měřítko věcí. Za druhým animo-
vaným filmem Zuza v zahradách 
(2022), pohádkovým příběhem 
o malé holčičce a způsobu, jímž 
překoná strach, stojí česká vý-
tvarnice Lucie Šimková, které ve 
třinácti minutách nechává ožít své 
krásné olejomalby.

Další dva hrané filmy stojí zvo-
leným tématem v přímé opozici. 
Zatímco Yung Michal (2022) 
Štěpána FOK Vodrážky řeší ryze 
aktuální téma – snahu patnácti-

letého rappera a „instagramera“ 
Michala proslavit se v širém světě 
digitálním, režijní debut herce 
Igora Chmely Barcarole (2022) 
se zabývá otázkou nadčasovou 
a věčnou – smrtí.

Posledním snímek zařazený do 
pásma  je pak mnohokrát oceně-
ný (Českým lvem, Cenou české 
filmové kritiky, FAMUfestem…) 
studentský počin Milý tati (2021) 
Diany Cam Van Nguyen, v němž 
autorka rozpohybovala a do mno-
hovrstevnatých koláží prolnula 
fotografie s dopisy i kresbami. Po-
dařilo se jí tak vytvořit silné osobní 
dílo, nesnadno zařaditelné do 
přihrádek standardních kinemato-
grafických žánrů.

Letos jsme si pro vás připravili 
novinku v podobě unikátního 
filmového párování. Doplňte kul-
turní zážitek k němu umíchaným 
koktejlem.

Přípitek k filmu: Hranice lásky

Provokativní snímek Hranice lás-
ky plný citů ve všech podobách 
doplňuje netradiční pojetí klasické 
kombinace gin tonic z růžového 
ginu a jahod.

A navíc každý večer od 21 do 24 
hod. sleva 25 % na všechny alko-
holické nápoje!

Festivalový drink

Pink Gin Tonic  – Hranice lásky
Gordon Premium Pink Gin, tonic, jahody 125 Kč  
Festivalová kavárna v Měšťanské besedě
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S námi dojedete 
na jakoukoli lokaci 
vždycky včas.

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

www.pvzp.cz
Pojišťovna VZP, a. s., 
ofi ciální pojišťovna fi lmového festivalu.
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