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Tým z Umriky: zleva Tony Revolori, Prashant Nair a Suraj Sharma. Žádné PR kecy, jen čistá zábava. V rozhovoru pro Festivalový deník vystřihli skeč jak z bollywoodské taškařice.

DVA PRAVÍ INDI A JEDEN FALEŠNÝ DOVEZLI UMRIKU, DIVÁCKÝ HIT ZE SUNDANCE

AKTUÁLNĚ

3 INDOVÉ VE VARECH!
Když přišli režisér a dva mladí herci na interview, okamžitě se začali špičkovat a my jsme skoro nemuseli klást otázky. „It's so hot in Karlovy Vary, right?“ postěžovali jsme si. „Thank you, I know I’m hot!“ pochválil se bryskně TONY
REVOLORI (19), jinak také příručí Zero z Grandhotelu Budapešť. V Umrice doprovází hlavního hrdinu Ramakanta na
cestě za ztraceným bratrem, který odešel do bájné Ameriky – Umriky. Ramakanta hraje další vycházející hvězda,
SURAJ SHARMA (22), tedy chlapec s tygrem z blockbusteru Pí a jeho život. Tyhle dva pak kočíroval PRASHANT
NAIR (38), muž, který byl před dvanácti lety ve Varech jako řadový návštěvník a teď s Umrikou objíždí svět.

Iva Přivřelová, Jan Škoda
Prashante, proč jste se rozhodl situovat
Umriku do Indie osmdesátých let minulého století?
Ze sobeckých důvodů. V Indii jsem nikdy
nežil, ale jako dítě jsem tam během osmdesátých let jezdil na prázdniny. Chtěl jsem
znovu vytvořit tu Indii, kterou si pamatuju
z dětství – její hudbu, obchody i televizní
pořady. Tehdy to byla země hodně posedlá
Amerikou.
Rozdíly mezi Indií a Amerikou ve filmu využíváte jako zdroj humoru.
Ano. V Americe se mě ptávají, jestli máme v obýváku slony a chováme jako mazlíčky hady.
Je Umrika ovlivněná Bollywoodem?
Jsou tam dvě písně, jinak je však forma
snímku velmi „neindická“, subtilní. Film
byl prodán do dvaceti zemí, vyhrál diváckou cenu na Sundance. Bude nejspíš těžké
na to dostat bollywoodské diváky, až snímek přijde na podzim do indických kin.
Pro ně bude moc krátký, málo svalů.
Tony: Co prosím? To se mě dotklo!

Jak jste si do hlavních rolí vybral Tonyho a Suraje?
Kdo by si je nevybral? Suraj mi byl doporučen. Původně jsem chtěl toho tygra
z Pí a jeho život, ale ten neměl čas. A Tony… Viděl jsem trailer na Grandhotel Budapešť a jeho Zera prostě z hlavy nedostanete. A myslel jsem, že je Ind. Což není.
Tony: Ne, jsem pouhej Latinoameričan.
Prashant: Za Inda se ale můžeš vydávat.
Tony: Zvlášť když teď umím ty typické
indické pohyby. Na večírcích se za něj vydávám. Povedlo se mi i přesvědčit celé obsazení seriálu Vražedná práva, že jsem Ir.
Prashant: Ti by teda měli víc cestovat.
Tony: No buď jsem tak dobrý herec, nebo byli opravdu opilí.
Na natáčení Umriky v Indii jste se prý
hodně těšil…
Tony: Byl to nezávislý film, což má své
plusy i minusy. Natočil jsem Grandhotel
Budapešť, to je taky nezávislý film, ale tam
jsme měli všechno, co jsme potřebovali.
V Indii jsme točili sedm dní v týdnu, často
bez povolení.
Prashant: V některých částech města se

nesmí natáčet z náboženských důvodů. Jinde je to legrace prvních patnáct minut, ale
když máte z ulice filmový plac třeba deset
hodin v kuse, lidi chtějí spát a křičí, abyste odjeli. Občas to bylo docela napjaté, na
jednom místě se lidi dokonce vzbouřili.
Suraji, jak jste se vyrovnal s tím, že
v Umrice nebyly žádné speciální zvířecí
efekty, typické pro bollywoodské filmy?
Suraj: Žádný tygr? Měl jsem Tonyho,
ten na mě vrčel jako tygr.
Prashant: To já se spíš vyrovnával s tím,
že nejsem moc zkušený. A tihle dva – jednoho předtím režíroval Wes Anderson, druhého Ang Lee. Takže první den jsem byl
trochu nervózní.
Tony: Za mě se dostavilo moje ego. Požadoval jsem na place okamžitě svou kávu!
Suraj: Teď vážně, museli jsme se při natáčení poprat s vlastními tygry. Každý den.
Tony: Já jsem si třeba pořezal ruku. Někdo přišel, abych mu dal ránu pěstí, a jeho
zuby mi poškrábaly ruku.
Prashant: Já slyšel jinou verzi příběhu.
Zahrnovala zívání, protahování a větrák.
Tony: To se stalo taky. Ale nešlo o zívá-

ní. Sundával jsem si košili, sexy stylem, jak
to tak děláte, když je v místnosti holka.
Umrika je hlavně o projekci přání rodičů na jejich děti. Co tedy na váš
úspěch říkají vaši rodiče?
Suraj: Naši jsou dost cool. Hlavně chtějí, abych nezapomněl na svoje kořeny. Teď
žiju v Americe a oni v Indii, tak si voláme.
Tony: I naši jsou šťastní. A pořád mě berou stejně, pořád musím vynášet koš.
Tony, mluví s vámi brácha, když jste
ho porazil v castingu na dvě role?
Tony: I Suraj porazil svého bratra,
v castingu na Pí a jeho život. Ale jasně!
Můj brácha je můj nejlepší kamarád. Nedokážu si představit, že bych žil bez něho. Je jako moje manželka. Akorát že spolu nespíme.
Užili jste si tady zahajovací párty?
Tony: Moc. Mel Gibson a já jsme hodně
pařili.
Mel Gibson tu byl loni. Myslíte Richarda Gera?
Tony: Ne, byl to Gibson. V pyžamu. Prý
přijede i Harvey Keitel. To je můj dobrý
kamarád. V Grandhotelu jsme scénu, kdy
mě plácne, točili dvaačtyřicetkrát! Kdykoli se potkáme, jednu mi vrazí, a ještě se
u toho směje. Tak ho pozdravujte. z

UMRIKA
7. 7. 10.00 Kino Čas
11. 7. 13.00 Městské divadlo

Film Mallory mi hodně dal – zpětná vazba, která
během natáčení přicházela, mě ujišťovala v tom, že
opravdu postupuju správně. Snad film osloví nejen
diváky, ale i vyšší místa, státní úředníky a politiky.
Problematická situace maminek samoživitelek už
nesmí být jen šeptané tabu! Na karlovarském festivalu budu úplně poprvé, ale město samo je mi blízké – kousek odsud jsem žila a přímo ve Varech jsem
pracovala, třeba jako servírka. Výjimečný význam

pak pro mě má setkání s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou. Poprvé jsem se s ním potkala v roce 2001 v noci na Karlově mostě. Byla jsem tehdy drogově závislá a čekala jsem svého synka,
žebrala jsem tam. Finančně mi pomohl, dlouho jsme si povídali a já na základě toho dospěla k osudovému rozhodnutí, že se od
drog musím očistit. A právě proto, že studuju sociální práci v prostředí minoritních
etnik, bych chtěla vidět film Koza o slovenském romském boxerovi. z

MALLORY

KOZA

6. 7. 18.30 Kino Čas
7. 7. 14.00 Kino Drahomíra

6. 7. 11.30 Velký sál
10. 7. 12.30 Malý sál

Mallory, hlavní hrdinka stejnomenného dokumentu Heleny Třeštíkové

Producenti a režiséři ze zemí střední
a východní Evropy, Balkánu, Turecka
a bývalého Sovětského svazu si dnes od
13.30 dají dostaveníčko v Kongresovém
sále, aby představili své zatím nedokončené projekty. Akce Works in Progress se
letos zúčastní i čeští režiséři Jan Němec
a Benjamin Tuček. Tříčlenná porota vybere nejslibnější projekt a odmění ho službami Studia Barrandov v hodnotě
10 000 eur.
V rámci sekce Šest blízkých setkání se
s režisérem Sergejem Loznicou můžete
vrátit na konec osmdesátých let. Právě
tehdy totiž vznikl velkofilm Kiry Muratovy Astenický syndrom. Nemilosrdný portrét rozpadající se sovětské společnosti
Loznica uvede dnes ve 21.30 v Městském divadle.

Pozor, pozor! Po dnešní projekci snímku Odborný dohled nad východem slunce
(Národní dům, 16.00) proběhne koncert
The Plastic People of the Universe.
V 19.00 pod Chebským mostem! z
Foto: Jan Handrejch

sociální pracovnice

Umělecká poradkyně a dlouholetá
uznávaná publicistka Eva Zaoralová vydává u příležitosti padesátého ročníku
knihu Příběh festivalu. Pokřtí ji dnes od
16.30 v Sále tiskových konferencí Thermalu. Kniha je již v prodeji.

Je tu poptávka po on-demand službách? Co se skrývá za digitálním trhem?
I na tato témata pořádá asociace Europa Distribution ve spolupráci s festivalem a Cenou LUX veřejnosti otevřenou
panelovou diskusi. Už dnes v 10.00
v Lázních III.

DÁME FILM
MIROSLAVA „MALLORY“ NERADOVÁ

Karlovarský festival je dlouhá léta
znám nejen našlapaným programem a jedinečnou atmosférou, ale i výraznou vizuální stránkou. A právě o tom, jak se takové akci dává tvář, budou v rámci KVIFF
Talks v češtině mluvit režisér a choreograf Michal Caban, grafický designér Aleš
Najbrt a fotograf Václav Jirásek. A to už
dnes ve 12.30 ve Vodafone Lounge,
v prvním patře Thermalu, vedle terasy.
Zítra pak KVIFF Talks pokračují setkáním
s libanonskými režiséry a producenty.

PROGRAMOVÁ ZMĚNA
Před projekcí filmu Úžasný den bude
7. 7. ve 12.30 v Malém sále uveden za
účasti režiséra Elyho Daghera snímek
Waves ˇ98, letošní vítěz Zlaté palmy za
krátký film.
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HLAVNÍ SOUTĚŽ
FILM ČERVENÝ PAVOUK NABÍZÍ PORTRÉT DOBY I MASOVÉHO VRAHA
ČERVENÝ PAVOUK

JAK SEXY JE ZLO?

6. 7. 20.00 Velký sál
7. 7. 13.00 Pupp
10. 7. 9.00 Kino Drahomíra

Na polského režiséra Krzysztofa Krauzeho, který si z Karlových Varů odvezl
Křišťálový glóbus v roce 2005, by letos rád navázal jeho krajan MARCIN
KOSZAŁKA. Dnes večer zde uvede světovou premiéru svého soutěžního thrilleru Červený pavouk o přitažlivosti zla ve „smutných dobách komunismu“.

Rok 1967, Polsko.
Karol Kremer se úspěšně věnuje skoku do vody a doma hraje roli poslušného chlapce, co by se jednou mohl stát
lékařem jako táta. Problém je, že už ho
nic nedokáže zaujmout, potěšit, vzrušit.
Ani vítězství v bazénu, ani návštěva
u otce v práci, vlastně ani vztahy s dívkami.
Prázdný, otupělý život ovšem ve snímku, jenž vznikl v polsko-česko-slovenské
koprodukci, nevede jen mladý sportovec,
ale i jeho rodiče a vůbec prakticky
všechny postavy, které se nedokážou ani
na chvilku vymanit z nehostinného,
v tlumených barvách utopeného prostředí polských šedesátých let. Všechno jako
by se stalo rutinou, která už nemá co nabídnout.
Impulsem, který mladému Karolovi
vlije krev do žil, je nakonec nečekaně setkání se sériovým vrahem, který terorizuje jeho domovský Krakov.

Marcin Koszałka, jenž se doposud věnoval zejména profesi kameramana a autorským dokumentům, se ve svém celovečerním hraném debutu inspiroval mimo jiné
osudem polského násilníka a vraha Karola
Kota, který si na konci šedesátých let vysloužil přezdívku Upír z Krakova. A také
fiktivní postavou Lucjana Staniaka, „Červeného pavouka“, jakési katovické legendy,
která měla údajně zabít dvě desítky žen a u
níž mnoho lidí věří, že skutečně existovala.
Inspirace to však není doslovná, režisérovi nešlo o žádnou rekonstrukci.
Natočil film o tom, jak v sobě člověk objevuje zlo, o tom, jak je zlo přitažlivé, jak
nás dokáže měnit. Koszałka se podle svých
slov pokusil zachytit okamžik, kdy mu definitivně podlehneme.

y

Marcin Koszałka ﬁlm režíruje, je
spoluautorem scénáře a postavil se
i za kameru.

y Koszałka už před svým letošním
návratem do Varů avizoval, jak moc
má zdejší festival rád a že mu dává
přednost před Cannes i Benátkami.
y Za Českou republiku koprodukuje
ﬁlm producent a režisér Viktor Tauš.
Snímek byl podpořen i Státním fondem pro podporu a rozvoj české kinematograﬁe.
Foto: A. Golec

Zbyněk Vlasák

TOMU BYSTE NEVĚŘILI…

Nečekejte Finchera

Červený pavouk: Marcin Koszałka na place diriguje představitele Karola Filipa Pławiaka.

Když mladík objeví identitu sériového
vraha, jenž je povoláním veterinář, nejde
na policii, naopak se mu postaví přímo
do cesty, naváže s ním přátelství, nechá
si od něj vyprávět o jeho zločinech, a dokonce ho k jednomu nepřímo navede.

Dostává se k němu tak blízko, až skoro
splynou.
„Nečekejte kriminálku typu Sherlocka,
Mlčení jehňátek nebo Fincherových thrillerů Sedm či Zodiac. Nechci zobrazit sé-

riového vraha jako vyšinutého jedince,
můj hrdina je obyčejný člověk žijící ve
smutných dobách komunismu,“ řekl serveru OnetFilm Koszałka, který do Varů
letos nepřijel poprvé. Například v roce

2011 zde jeho Deklarace nesmrtelnosti
získala cenu za nejlepší dokument do třiceti minut. Zda nějaké karlovarské ocenění obdrží i Červený pavouk, bude jasné
11. července večer. z

KANADSKÝM ZÁSTUPCEM V KARLOVARSKÉ SOUTĚŽI JE CELOVEČERNÍ DEBUT FRANÇOISE PÉLOQUINA
ŠUM STROMŮ

NASLOUCHEJTE ŠUMU STROMŮ!

6. 7. 17.00 Velký sál
7. 7. 10.00 Pupp
9. 7. 11.30 Kino Drahomíra

Svého reprezentanta vyslala do boje o karlovarský Křišťálový glóbus i frankofonní část Kanady.
FRANCOIS PÉLOQUIN dnes představí svůj impresionistický snímek Šum stromů o vztahu otce a syna,
odehrávající se na quebeckém venkově.

TOMU BYSTE NEVĚŘILI…

Zbyněk Vlasák

y Péloquin v současnosti pracuje

Foto: Christian Mouzard

na svém druhém snímku s názvem
Les secrets, na jehož scénáři stejně jako v případě Šumu stromů
spolupracuje se Sarah Lévesque.
Ta začínala jako novinářka a později se z ní stala spisovatelka
a scenáristka; v Kanadě je známá
třeba její historická dokumentární
série o koňských dostizích. Stejně
jako Péloquin je pevně svázána
s Quebekem.

Šum stromů: Jérémie (v podání Antoina L’Écuyera) do venkovského prostředí prozatím nezapadá.

„Šum stromů vypráví o tom, nakolik si v sobě neseme místo, odkud pocházíme, a o tom, jak pomalu mizí tradiční venkovská kultura,
založená na schopnosti přežít,“ říká
režisér Péloquin, který patří ke skupině debutantů v Hlavní soutěži
karlovarského festivalu. K filmu se
dostal přes muziku, divadlo a práci
videoreportéra.
„Hodně lidí v Quebeku se dnes
snaží znovu objevovat kulturní kořeny, oceňovat krásu a unikátnost zdejšího prostředí. Mladík Jérémie k nim
ale nepatří,“ dodává Péloquin.
Právě Jérémieho příběh ve filmu
sledujeme. Jako teenager si užívá

života, poznává sex, alkohol, drogy.
Pracuje v autodílně a jeho realita je
nadmíru vzdálená realitě jeho otce
Régise. Ten vede malou místní pilu
a odolává tlaku silnějších, aby se
konečně přidal k pořádnému byznysu. Potkávají se vlastně jen ráno
u snídaně.
„Celé se to odehrává v zalesněné
quebecké krajině, kde se sám cítím
jako doma. Je to země aktivisty Léonarda Otise, jehož obdivuju a jenž
je propagátorem konceptu lesních
farem – snaží se chránit místní lidi
před velkými korporacemi,“ říká
k tomu Péloquin. Svůj snímek režisér složil ze třiceti filmových obrazů, které podle jeho slov divákovi
umožní prožít to, co zažívají posta-

vy, pochopit, že právě postavy a jejich vnitřní světy jsou důležitější
než příběhový oblouk.
Když se Jérémieho starší bratr
ožení a odstěhuje, nastupuje na pilu
on a jen nucen hledat s otcem společnou řeč, porozumět mu. Régis se
mu během jednoho léta snaží předat
své zkušenosti, náklonnost a znalost
dřeva a lesů kolem, jednoduše udělat z něj nositele tradice.
Šum stromů ale vypráví také
o dospívání, o tom, jak ze sebe v určitý moment musíme setřást vše, co
nás doposud formovalo. I Régis tuší, že jeho mladší syn nakonec bude
muset odejít a až dospělejší a rozumnější se vrátit, aby bohatství
místa, v němž se narodil, docenil. z

Festivalový deník najdete na facebook.com/KVIFF, @festdenik (tweety oficiálních hostů), @kviff (v češtině) a @kviffest (in English). Pište nám na e-mail denicek@kviff.com.

Pesn pesney/
Song of Songs/
Píseň písní

La montagne magique/
The Magic Mountain/
Kouzelný vrch
Pod Kouzelným vrchem, nápaditě animovaným
životopisem skutečného polského horolezce a politického aktivisty Adama J. Winklera, je podepsaná
původem rumunská filmařka Anca Damian.

3

Jeder der fällt hat Flügel/
Those Who Fall Have Wings/
Má křídla, kdo končí pádem

Heil/
Heil/
Heil

Guldkysten/
Gold Coast/
Zlaté pobřeží

Domácí péče/
Domácí péče/
Domácí péče

2,5

2

Kobry a užovky/
The Snake Brothers/
Kobry a užovky

3,5

3,5

Českými diváky nadšeně přijaté Kobry a užovky natočil
Jan Prušinovský o dvou bratrech, z nichž jeden
je feťák, zloděj a anarchista a druhý ambiciózní,
ale měkký a problémům se vyhýbající vykuk.

2,5

3

2,5

Když mu zemřela babička, vybudilo to Petera
Brunnera, rakouského žáka Michaela Hanekeho,
k experimentálnímu snímku Má křídla, kdo končí
pádem o tom, jak se s takovou ztrátou vyrovnat.

3

4

Ve snovém filmu Daniela Dencika Zlaté pobřeží
sledujeme botanika Wulffa, jak se ve 30. letech
19. století vydává do dánské kolonie v Africe,
kde na jeho mladistvé ideály čeká nejedna past.

Zbyněk Vlasák, Festivalový deník, ČR

1

Czerwony pająk/
The Red Spider/
Červený pavouk

Stas Tyrkin, Komsomolskaja pravda, Rusko

4,5

V české koprodukci vznikal thriller polského filmaře
Marcina Koszałky. Červený pavouk je přezdívka sériového vraha. V Krakově roku 1967 mu jde po stopě
nejen policie, ale i vraždami fascinovaný mladík Karol.

David Rahms, Movienerd.de, Rakousko

Le bruit des arbres/
The Sound of Trees/
Šum stromů

3

Věra Míšková, Právo, ČR

Spor otce a syna v Šumu stromů režiséra Françoise
Péloquina je sporem tradice a modernosti. Zůstane
sedmnáctiletý Jérémie v rodném domě, nebo se musí
vydat do světa, aby se jednou, moudřejší, mohl vrátit?

Hala El Mawi, Le Progrès Égyptien, Egypt

Box/
Box/
Box

Jakub Majmurek, Kino, Polsko

Rumun Florin Şerban přivezl do Varů film Box, v zásadě romantický příběh o probouzejícím se vztahu
devatenáctiletého boxera a třicátnice, divadelní
herečky. Přičemž ten první tu druhou stalkuje.

4

Hauvick Habechian, An-Nahar, Libanon

Bob and the Trees/
Bob and the Trees/
Bob a stromy

3,5

Natasha Drubek, volná novinářka, Německo

O maximální autenticitu se opírá drama
Bob a stromy. Bob Tarasuk, dřevorubec
z Massachusetts, hraje sám sebe ve snímku
původem francouzského filmaře Diega Ongara.

Babai/
Babai/
Babai

Milí čtenáři,
s pomocí renomovaných filmových kritiků z celého
světa jsme pro vás sestavili tabulku, která hodnotí
letošní soutěžní snímky. Nejvíce bodů je 5, nejméně 1. A hodnotí se jen ty filmy, které jste již měli
možnost zhlédnout. Kdo se stane vítězem Hlavní
soutěže v očích novinářů?

Antonia/
Antonia/
Antonia

TABULKA KRITIKŮ

4
3
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OSOBNOST DNE

THERMÁLNÍ polotoVARY

NASTUPUJÍCÍ HOLLYWOODSKÁ HVĚZDA JENA MALONE DOPROVODILA DO VARŮ DVA SNÍMKY

STRACH A HNUS
V KARLOVÝCH VARECH

PLNOU PAROU VPŘED!
Tohle malé útlé dynamo hovoří
tenkým hlasem s neskutečnou
kadencí a v chůzi kmitá i na
patnácticentimetrových podpatcích tak, že jí fotograf sotva
stačí. Třicetiletá muzikantka,
fotografka a v neposlední řadě
herečka z festivalových snímků Skrytá vada a Time Out of
Mind JENA MALONE je profesionální, ale při rozhovoru prostě spěchá. Tlačí ji čas – ještě
si neprošla celé Vary, a navíc
musí co nejdřív dobýt Hollywood.

Jak jste si užila svou roli Hope Harlingen, manželky saxofonisty závislého na heroinu,
v krimi Paula Thomase Andersona Skrytá vada? Byli jste
všichni v jednom kuse sjetí?
Mě už se bohužel ta rozevlátá
atmosféra netýkala, moje postava nastoupila až v momentě, kdy
byli víceméně všichni střízliví.
Reprezentuju v té divočině,
a jsem tomu ráda, jinou část bláznivých amerických sedmdesátých let – tu část, kdy se všichni
snažili od drog odpoutat a vstoupit do druhé půli sedmdesátek
s čistým štítem.
Sama toužíte režírovat. Co
jste se naučila od Andersona,
mimo jiné tvůrce Magnolie i oscarového hitu Až na krev?
Všechno! A strašně ráda bych
s ním znovu pracovala a učila se
dál a dál. Paul Thomas Anderson
je režisér, jakého všichni herci
zbožňují – on by pro ně dýchal
a zároveň jim sám dává prostor
k nadechnutí. Ví přesně, jak s vámi mluvit, jaký tón na vás použít;
je výtečný psycholog a vnímavý
pozorovatel. Aranžuje scény
s precizností, díky svým zkušenostem doplňuje scénám detaily,
aby přidal autenticitu… A taky
své herce hodně chválí, nedopustí, abychom o sobě začali pochybovat. Radši vinu vezme na sebe
s tím, že vám to špatně vysvětlil
nebo že to vlastně špatně napsal.

Foto: Jan Handrejch

Kateřina Kadlecová

Na hollywoodskou herečku Jenu Malone možná bude karlovarské publikum jednou vzpomínat jako na tu, co sem
přijela, než dobyla svět.

A co natáčení bezdomovecké
epopeje Time Out of Mind, kterou jste do Varů přivezla spolu
s Richardem Gerem?
Nádherný film, co? Už jsem režiséra Orena Movermana znala,
točila jsem s ním před šesti lety
Messengera, drama o válečném
veteránovi z Iráku. I díky tomu
jsme při tomhle natáčení jednoduše navázali, kde jsme přestali,
a nepotřebovali jsme žádné dlouhé rozjezdy, rovnou plnou parou
vpřed! Nemuseli jsme dlouze rozebírat metody jednoho a požadavky druhého, prostě už se známe – přišla jsem na plac a jelo se.
Oni natáčeli tři týdny, já s nimi
byla jen týden.
A božský Richard? Vy už asi
nepatříte ke generaci žen, které
si kvůli němu pouštěly Pretty
Woman každé Vánoce…
Tak to se pletete, já ho od dětství zbožňuju, Pretty Woman je
jedním z mých nejoblíbenějších
filmů. Ale vzhledem k tomu, že
v Time Out of Mind hrajeme otce
a dceru, kteří k sobě mají zatrace-

ně daleko, jsem s ním nechtěla
navázat jakýkoli vztah – chtěli
jsme se oba znát jen tak, jak nám
káže scénář. Samozřejmě jsme se
v průběhu natáčení víc a víc přibližovali, na plátně jsme ovšem
na sebe drsní a vzájemně se doháníme k pláči. Pořád jsem si
v duchu říkala: „Hergot, já už tě
chci konečně obejmout!“ Ale udržela jsem se. Richard je nádherný, duchovně založený, sdílný
chlap, který by se rozdal. Jsem
hrdá na to, že ho můžu zvát svým
přítelem.
V tomtéž roce jako Time Out
of Mind jste v roli Johanny Mason, vítězné bojovnice z distriktu sedm, točila další díl populární akční sci-fi série Hunger
Games. Četla jste knižní předlohy Suzanne Collins?
To si pište, že jsem je četla,
a proto jsem se taky rozhodla do
toho projektu jít. Pro mladou generaci, která prahne po pravdě,
dobrodružství a autenticitě, ta série tří románů představuje naprosto zásadní hlas. Dnešní tee-

nageři jsou zvědaví, chtějí vědět,
jak může vypadat pravá láska
i skutečná válka, co s sebou nese
odvaha a ochota se obětovat pro
vyšší záměr. Tahle témata dřív
fikce pro mládež nevznášela, ty
knihy i filmy jsou nesmírně důležité a já jsem šťastná, že jsem při
tom mohla být. Navíc jsme díky
tomu, že filmů bylo víc, vyrůstali
bok po boku na place, stala se
z nás bez nadsázky jedna velká
rodina a těšili jsme se na natáčení
jak malí. Neumím si představit,
že to teď skončí, a už v duchu plánuju „setkání po letech“. Nebo
ještě líp – setkání po roce až
dvou. z

SKRYTÁ VADA
8. 7. 22.00 Pupp
10. 7. 19.00
Národní dům

TIME OUT OF MIND
6. 7. 22.30 Velký sál
9. 7. 10.00
Divadlo Husovka

INSTAGRAMIÁDA #50PHOTOBOMB

V 50 stupních ve stínu Natálie Dušková (1. místo)

Dancusek (2. místo)

ku nachystané dva lístky na výborný sci-fi film o vztazích Humr
(14.00, Velký sál).
Dnes bychom od vás chtěli snímky, které se na první pohled zdají
nepovedené. Vlezl vám někdo do
záběru, když jste fotili svou dívku či
chlapce? Nebo máte vy sami záškodnické sklony při focení? Výbor-

uprostřed lesů, v půdním pokojíku, sám a v posteli, abych účinek
ještě znásobil. Noční můra se tak
úplně neodehrává na Vysočině,
v půdním pokojíku a v posteli ale
docela ano. Americký dokument,
co pocuchal nervy i otrlým frajerům na Sundance, se skládá z výpovědí lidí, kteří trpí spánkovou
paralýzou – zdá se jim, že leží, že
se nemohou pohnout a že se na
ně chystá něco hrůzného. To
„něco“ má u většiny z nich překvapivě podobu „stínového“ muže, jenž vchází do pokoje a míří
k posteli. My tyto výjevy vidíme,
protože Rodney Asher prokládá
výpovědi zoufalých respondentů
hranými ilustracemi nočních
můr, z nichž vás docela zamrazí.
Zejména v momentech, kdy se
naťukne, že paralýza je možná
něčím víc. Nechte se překvapit
a běžte se zchladit zítra o půlnoci do Malého sálu.
Budete tak muset volit mezi
pokojíky se stínovými muži a divokými lesy Nové Anglie, protože ve stejný čas Velký sál zneklidní Čarodějnice. Horor, co si
ze Sundance odnesl cenu za režii, prý sází na pořádně tísnivou
atmosféru. Uvidíme se buď ve
Velkém sále, nebo v pátek v Malém na druhé projekci. A pokud
nebudu po promítání hysterický,
pozvu vás na Hmyzáky, což je
zase něco úplně jiného, avšak
stejně osvěžujícího. Obří zmutované vosy kostí hosty slavnosti
a číšník s číšnicí si tak trochu
utahují z klišé hororů s vraždícími monstry. Dnes v Malém sále a ve čtvrtek v kině Čas možná
pojdete smíchy. z
Autor je redaktor pořadu
Odvážné palce na Radiu 1

Čarodějnice z hororu Čarodějnice

DIVÁCKÁ CENA
AUDIENCE AWARD
Známkování: 1 výborný, 2 dobrý, 3 průměrný, 4 slabý

Průměrné hodnocení

Dana Sobotková (3. místo)

ČTVRTÉ KOLO FOTOSOUTĚŽE FESTIVALOVÉHO DENÍKU
Včerejších #50stupnuvestinu jste
si nejčastěji užívali u vody, ať už
u té imaginární na festivalové pláži,
či u opravdové, s nohama ve fontáně. Fotili jste nejen sami sebe, ale
také své čtyřnohé mazlíčky a oblíbené drinky. Pro autory zveřejněných snímků máme od deseti hodin
ráno v redakci Festivalového dení-

Už trochu fádním festivalovým tématem číslo jedna je vedro. Baví se o něm všichni, všude
a pořád a jsou u toho trochu
nudní, tedy pokud nejsou herec
Tony Revolori (jak se dočtete
v rozhovoru na straně 1). Pokud
se chcete zchladit, redakce Festivalového deníku doporučuje
pramen Svoboda, který najdete
mezi Lázněmi III a Mlýnskou
kolonádou. Jen musíte počítat
s frontou na osvěžení. Teplota
pramene je totiž krásných, neodolatelných 60 stupňů Celsia.
Úpal, úžeh ani bolest hlavy
byste si samozřejmě neměli uhnat ani v kinosálech, kde většinou funguje klimatizace. I když…
Sobotní projekci psychologického thrilleru Dobrou, mámo
zdramatizoval kolaps jednoho
z diváků, ačkoli byl v sále docela chládek. Divák se prý složil
v momentě, kdy dvojčata ve filmu
zalepila svojí matce ústa vteřinovým lepidlem a ona je pak začala otevírat. Návštěvník festivalu je naštěstí úplně v pořádku,
jen se asi bude doživotně bát
i rtěnky. Nedivíme se!
Rakouské drama Dobrou, mámo festival uvedl v sekci Dny kritiků Variety, proto si teď asi logicky říkáte, jaké dryáky musí
podávat sekce Půlnočních filmů.
Já jsem jeden vypil až do dna,
když jsem si ještě před festivalem
pustil dokument Noční můra.
Koukal jsem na něj samozřejmě
na odlehlé chalupě na Vysočině

Foto: Petr Horník

Jan Škoda

ně! Na Instagramu označte dnes do
17 hodin své „fotobombácké“ snímky jako #50photobomb (padesátka
v názvu je pouze symbol, nevztahuje se k danému tématu). Festivalový fotograf Tomáš Tesař vybere tři
nejlepší z vás, kteří se mohou těšit
na dva lístky na projekci hororu Čarodějnice (22.30, Velký sál). Tísni-

vý zámořský snímek vás nenechá
chladnými.
Na konci festivalu vyhlásíme absolutního vítěze naší Instagramiády,
který od nás dostane stylový kamzíkový set.
Takže směle do ničení klasických
fotografických kompozic!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ET MAINTENANT ON VA OÙ?
A co teď?
1,18
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
Zbrusu Nový zákon 1,19
UMRIKA
Umrika

1,29

À TROIS ON Y VA
Vše o těch třech

1,38

PARTISAN
Partyzán

1,59

TOUCH OF EVIL
Dotek zla

1,63

THEEB
Theeb

1,64

HUNGRY HEARTS
Hladové srdce

1,68

HEIL
Heil

1,79

MISSISSIPPI GRIND
Hazardní hráči
1,81

Festivalový deník najdete na facebook.com/KVIFF, @festdenik (tweety oficiálních hostů), @kviff (v češtině) a @kviffest (in English). Pište nám na e-mail denicek@kviff.com.
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DRUHÉ ZE ŠESTI SETKÁNÍ OVLÁDLI LUPIČI

Belgický režisér MICHAËL R. ROSKAM se po čtyřech letech vrátil do Karlových Varů, aby tu uvedl
svůj barový thriller Špinavý prachy s Tomem Hardym a Noomi Rapace. Účastní se také nového panelu Šest blízkých setkání, kde vybraní tvůrci promítají filmy svého srdce. Roskam si vybral noirovou
krimi Julese Dassina Rvačka mezi muži z roku 1955.

„Mám ten film odjakživa rád
pro jeho temný tón,“ svěřil se Michaël R. Roskam Festivalovému
deníku. „Je to sice lupičský, ale
přitom taky charakterový film,
navíc z doby, kdy ještě bylo možné vyhrát si s detaily.“ Sympatický čtyřicátník zároveň přiznává,
že není takový cinefil jako někteří jeho kamarádi: „Viděl jsem toho dost, ale filmový test bych asi
nevyhrál. Když píšu scénář, mám
problém cokoli sledovat, ztrácím
pak koncentraci.“
Roskam se v mládí chtěl stát
autorem komiksů a studoval malířství, až později začal experimentovat s videem. „Říkal jsem
si, že nějaký film třeba natočím,
až budu slavný a bohatý malíř.
Tuhle fázi jsem nakonec přeskočil a ukázalo se, že šlo o nejlepší
rozhodnutí v mém životě!“
Roskam debutoval thrillerem
z prostředí dobytkářské hormonální mafie Býčí šíje (2011). Film
si vysloužil nominaci na Oscara
a katapultoval svého tvůrce mezi
vyhledávané talenty. Nabídka na
natáčení ve Spojených státech na
sebe nenechala dlouho čekat:
„Byl by nesmysl pokoušet se tam
dělat belgický anglicky mluvený
film. To bych mohl zůstat doma.
Když už tam jedete, musíte se
změnit, vytvořit si jakousi americkou identitu.“ Výsledkem Ros-

kamova amerického přerodu jsou
Špinavý prachy (2014), adaptace
povídky Dennise Lehanea, jehož
příběhy tvoří základ filmů jako
Prokletý ostrov nebo Tajemná řeka. Hrdinou snímku je mlčenlivý

Foto: Petr Horník

Šimon Šafránek

Michaël R. Roskam ve Varech uvedl
svou krimi Špinavý prachy. Uvidíte ho zítra v 11.30 ve Velkém sále.

barman v podání Toma Hardyho,
který pracuje v baru, kam občas
mafiáni přijdou se svými špinavými zisky. Jednou však dorazí
lupiči… „Bylo to pro mě setkání
s jiným typem filmařiny. Práce je
ve Státech organizovaná jinak,
zodpovědnost je rozložena jinak,
což mění dynamiku celého procesu,“ říká Roskam. I když Špinavý
prachy natáčel jako mezinárodní
film, producenti je prý vnímají
především jako americké zboží,
které pak i na globální úrovni
kvůli nadvládě Hollywoodu postrádá exotiku, již evokuje třeba
evropský film. „Ve Státech nefunguje ani koncept autorského
filmu, jak ho známe z Evropy,“
všímá si Roskam. „Trvá dost
dlouho, než vás něco nechají natočit, a především to pak musí být
komerčně úspěšné. V Evropě totiž pocházejí peníze na filmy od
státu, vy a producent je dostanete
a film potom patří vám. Ve Spojených státech ty peníze mají konkrétního majitele, jemuž pak taky
váš film náleží. Nehodnotím, zda
je to lepší nebo horší. Jen je to jiné,“ uzavírá Roskam, který by rád
pokračoval v natáčení na obou
stranách Atlantiku. z

ŠPINAVÝ PRACHY
7. 7. 11.30 Velký sál

NA PIZZU DO PALERMA
Zmohlo vás nihilistické melodrama z Islandu, ve kterém se prakticky celou dobu mlčí, natolik,
že vás zachrání jedině voňavá pizza? Vyzkoušejte staronovou italskou restauraci Palermo.

Martina Bělíková
Na loňském festivalu byste
Palermo hledali marně. Oblíbená pizzerie však po delší odmlce
znovu otevřela v prosinci, s většími ambicemi a novým stylem.
Z interiéru na vás dýchne malebnost římských taverniček a přibyla i vítaná, ačkoli poměrně robustní dřevěná zahrádka.
Restaurace s téměř dvacetiletou tradicí nabízí polední menu
(v cenovém rozmezí od 119 Kč
do 189 Kč), ve kterém je zahrnuta polévka nebo salát a nápoj nebo káva. Na výběr máte každý
den ze čtyř hlavních jídel – dejte
si těstoviny, pizzu, masový pokrm nebo čerstvou rybu.
Osobně bych dala přednost
pizze před těstovinami – těsto je
tenké, domácí, křupavounké, připravované v kamenné peci, která
je dominantou otevřené kuchyně. Šťavnatá a lehce pikantní byla pizza s chilli papričkami a salámem a nezklamala mě ani
verze s tyrolským špekem. Při
výrobě pizzy se tady drží hesla
„více je méně“, a tak nejsou zbytečně přeplácané ingrediencemi.
Pokud máte chuť na těstoviny,
zkuste domácí ravioli nebo voňavé fusilli s orestovanou cuketou, lilkem a sicilskými keříkovými rajčátky z regionu Pachino,
obsluha vám k nim na přání nastrouhá parmazán. Velkou porci

těstovin jsem měla problém zdolat, a tak možná oceníte spíše
lehčí verzi oběda v podobě míchaných italských salátů. Jsou
chutné, křupavé a chladné, což
v tomhle dramatickém vedru

uvítáte, ne? Ostatně stejně jako
bezinkovou limonádu nebo točenou kofolu, salátek s mozzarellou a týdenní variace čerstvých
grilovaných rybek ze speciální
nabídky. z

ADRESA PODNIKU
Ristorante Palermo, Moskevská 44,
360 01 Karlovy Vary

Foto: archiv autorky

MOJE NOVÁ IDENTITA

SPOLU A CHUTNĚ

Spíš než fusilli si dejte v Palermu ravioli – ty mají domácí.

HOROR NA DĚTSKÉ PÁRTY
Foto: Petr Horník

Letos poosmé nabízejí KVIFF Talks unikátní možnost setkat se
s filmovými tvůrci a položit jim právě tu otázku, kterou jste si
pro ně dlouhá léta schovávali. Na jednoho z klasiků moderního
filmového hororu, režiséra GEORGE A. ROMERA, čekalo takových
dotazů v přeplněném Vodafone Lounge hned několik.

Hororový mág George A. Romero
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Romero přijel do Varů uvést
svůj film The Crazies a také
Hoffmannovy povídky, jež
v roce 1951 režírovali polozapomenutí velikáni Michael Powell a Emeric Pressburger.
„Poprvé jsem ten film viděl
ve dvanácti,“ vzpomíná Romero. „Doma jsem ho mohl
zhlédnout, jen když jsem si
půjčil jedinou šestnáctimilimetrovou kopii v okolí a pustil
si ji na projektoru. Brzy jsem
poznal, že nejsem sám, kdo po
ní opakovaně touží. Přetahovali jsme se o ni ještě s klukem
jménem Martin Scorsese. Právě on má největší zásluhu na
tom, že se Hoffmannovy povídky povedlo zrestaurovat.“
Kromě Scorseseho se diváci
ptali i na jiná velká jména.
Třeba na Rogera Eberta. Skamarádili se spolu navzdory tomu, že legendární filmový kritik naprosto ztrhal Romerův
debut, zombie horor Noc oživlých mrtvol, který viděl zcela
nepochopitelně na dětské párty, z níž všechny děti samozřejmě s křikem utekly.
Romero zavzpomínal i na
dlouholetého parťáka Toma Saviniho, který si zahrál v několika jeho filmech, a hlavně se podílel na speciálních efektech.
Nějaký čas se neviděli, až se
jednou v režisérově kanceláři
zjevil jakýsi chlápek, jemuž odpadl kus ruky a jenž posléze
omdlel. Vzápětí se začal smát
a ukazovat, že šlo jen o trik.
A Romerovi konečně došlo,
(zbn)
kdo to je. z
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na zítra
for tomorrow

Akční
Action

Animace
Animation

Dokument
Docu

Drama

Experiment

Historie
History

Horor
Horror

Hudba
Music

Komedie
Comedy

Konflikt
Conflict

Kraťasy
Shorts

Krimi
Crime

Násilí
Violence

Nightlife

Politika
Politics

Pohroma
Disaster

Příroda
Nature

Psychologie
Psycho

Road movie

Romantika
Romance

Sci-fi

Sport

Thriller

Vztahy
Relationships

Western

Fantasy

Chceme vám, stejně jako loni,
usnadnit orientaci v programu, proto vám přinášíme žánrové piktogramy (vysvětlivky vidíte výše),
které pro vás připravili Lukáš Franz
a reklamní agentura JANDL Praha.

9:00
Heil / Heil
Kino Drahomíra 5K1

složité může být dospívání. Díky režisérovu nápadu je však do něj začleněn také
humorný komentář k indickému mýtu zvanému Amerika.
Involving numerous plotlines set in 1980s
India, Umrika is a story that attempts to
emotively depict the complex business of
growing up. At the same time the director
demonstrates his inventiveness in incorporating a light-hearted commentary on
the Indian myth known as America (Umrika).

10:00

Režie: Dietrich Brüggemann
Německo, 2015, 103 min.
Ceněný německý filmař Dietrich Brüggemann přichází s radikální satirickou komedií,
jejímž prostřednictvím se s punkovou bezstarostností naváží především do neonacistů,
ale i do médií, policie nebo Evropské unie.
Renowned German filmmaker Dietrich
Brüggemann has come out with a radical
satirical comedy where, in the carefree spirit of punk, he pitches into the neo-Nazis, the
media, police, and the European Union.

9:00
Mustang / Mustang
Velký sál 511
Režie: Deniz Gamze Ergüven
Francie, Německo, Turecko, Katar,
2015, 97 min.
Celovečerní debut je neobyčejně silným
vyobrazením dospívání pěti mladých děvčat na tureckém venkově a střetu touhy po
svobodném sebeurčení se silně autoritativními a tradicionalistickými představami
jejich opatrovníků.
A feature debut presents an uncommonly
strong rendering of five girls growing up in
the Turkish countryside who come into
conflict with their guardians’ authoritative
and traditional notions concerning their desire for free self-determination. This directorial debut took two awards.

9:30

As mil e uma noites –
Volume 1, o inquieto /
Tisíc a jedna noc I –
neklidná
Kinosál B 551
Režie: Miguel Gomes
Portugalsko, Francie, Německo,
Švýcarsko, 2015, 125 min.
Portugalsko v krizi – režisér pohroužený
do nového filmu, ve kterém není s to najít
smysl, přenechává slovo mladé a krásné
Šeherezádě, která se s kuráží a nadšením
pokusí zvrátit svůj neblahý osud
a nenudit Krále pochmurnými historkami
o neklidu šířícím se zemí.
Portugal in crisis – the director is immersed
in his new film, however, he fails to find
meaning in his work so he turns to the
young and beautiful Scheherazade who,
with courage and enthusiasm, will try to
change her ill-fated destiny and not bore
the King with grim stories of the unrest
sweeping the land.

10:00
Nachalo nevedomogo veka /
Začátek neznámé éry
Městské divadlo 5D1
Režie: Larisa Shepitko, Andrei Smirnov
SSSR, 1967, 71 min.
Dva mladí režiséři adaptovali povídky dvou
ruských autorů, zakázaných po celá desetiletí, a také jejich film skončil na dvacet let
v trezoru. Oba příběhy se vracejí do porevolučního období.

natural history /
přírodní vědy
Malý sál 521
Režie: James Benning
USA, Rakousko, 2014, 77 min.
Tak trochu jiná výprava do vídeňského přírodopisného muzea, která diváka neponouká k obdivnému prohlížení exponátů.
Čtyřiapadesát přitažlivých, ale v zásadě
obyčejných statických záběrů vede namísto toho k revizi vnímání filmového obrazu
i způsobu, jakým nahlížíme historii.
A somewhat different kind of excursion to
Vienna’s Museum of Natural History that
doesn’t urge us to view the exhibits with
a sense of wonder. Forty-five engaging but
essentially common static shots encourage
us instead to revise our perception of the
film image and the way we look at history.

10:00
Stále spolu / Stále spolu
Divadlo Husovka 5H1
Režie: Eva Tomanová
Česká republika, 2014, 74 min.
Režisérka Eva Tomanová ve svém filmu
věrně zachycuje život jedenáctičlenné rodiny Mlčochů, kteří na základě extrémních
postojů otcovské autority záměrně žijí
v primitivních podmínkách uprostřed šumavské přírody.
Director Eva Tomanová’s film faithfully captures the life of the 11-member Mlčoch family, who live in primitive conditions in the Bohemian Forest, guided by their father’s
extremely rigid view of paternal authority.

10:00
Umrika / Umrika
Kino Čas 5C1
Režie: Prashant Nair
Indie, 2015, 102 min.
Dějově bohatý příběh, zasazený do Indie
80. let chce především emotivně vylíčit, jak

Two young directors adapted the short stories of two Russian authors whose works
had been banned for decades, and so their
film ended up in the censor’s vault as well
– for twenty years. Both tales look back to
the post-revolutionary era.

10:00
El 5 de Talleres /
Záložník z Talleres
Národní dům 5N1
Režie: Adrián Biniez
Argentina, Uruguay, 2014, 100 min.
Kariéra Patóna, spokojeně ženatého pětatřicetiletého kapitána lokálního fotbalového mužstva, je u konce. Komediálně laděný snímek o tom, jak těžké je činit
důležitá rozhodnutí, ač máte po boku milující rodinu i oddané spoluhráče.
Patón is happily married and the captain of
the local football squad, but at the age of
thirty-five his career has come to an end.
A gently comic story about how difficult it
can be to make important decisions, even
if you’ve got a loving family and devoted
team-mates by your side.

10:00
Le bruit des arbres /
Šum stromů

At 17 Jérémie dreams of a life different
from the one that awaits him at the family
sawmill in the small Canadian town where
he lives. Jérémie is more interested in
pimping his car, listening to hip hop, and
slacking off with his friends. This impressionistic debut, built upon convincing performances, tells of a summer that completely changed a teenager’s life.

10:30
Outre ici / Za tím
Lázně III 5L1
Režie: Hugo Bousquet
Belgie, 2015, 72 min.
Pustá vysokohorská oblast, mladá dvojice
vyčerpaná dlouhým putováním, náhodně
objevený opuštěný dům a posléze příchod
záhadného cizince mluvícího neznámou
řečí, to jsou ingredience, z nichž režisér
mistrovsky vytváří napětí psychologického
dramatu.
A desolate mountainous region, a young
couple exhausted from a long journey, an
abandoned house discovered by chance,
and finally the arrival of a mysterious
stranger speaking an unfamiliar language
– the director defly employs these ingredients to create suspense in a psychological
drama.

10:30
Chrieg / Válka
Richmond 5R1
Režie: Simon Jaquemet
Švýcarsko, 2014, 110 min.
Z různých důvodů frustrovaní adolescenti
vyhlásili světu válku a také se podle toho
chovají. Za pobytu na farmě v odlehlé končině Alp, odkud se mají vrátit napraveni, se
mezi čtveřicí outsiderů rodí vztahy, jež
o nich vydávají jiné svědectví než jejich násilnické jednání.
The frustrated adolescents portrayed in
this film each have their own reasons for
declaring war on the world, and they behave accordingly. A group of four outsiders
are placed at a farm in a remote Alpine region from where they are to return to normal life as reformed individuals.

11:30
Antonia / Antonia
Kino Drahomíra 5K2
Režie: Ferdinando Cito Filomarino
Itálie, Řecko, 2015, 96 min.
Uznávaná italská básnířka Antonia Pozzi
(1912–1938) náležela k ženám, jež se rozcházely s dobou, v níž žily. Neschopnost
přizpůsobovat se normám a touhu žít naplno vkládala do svých básní, hledajíc
v poezii únik nejen před realitou, ale i před
vlastním složitým nitrem a citovým životem.
Distinguished Italian poet Antonia Pozzi
(1912–1938) was among those women
who were at odds with the times in which
they lived. Her poems record her inability
to adapt to social norms and her desire to
live fully, and in poetry she sought an escape from reality and from her own complex soul and emotional life.

11:30
The Drop / Špinavý prachy
Velký sál 512
Režie: Michaël R. Roskam
USA, 2014, 107 min.

Režie: François Péloquin
Kanada, 2015, 79 min.

Ve skvěle obsazené kriminálce ze současnosti hrají Tom Hardy a James Gandolfini
správce baru, ve kterém si newyorští
gangsteři překládají vydělané peníze. Jediné, co se nesmí stát, je to, aby je někdo
ukradl.

V sedmnácti letech sní Jérémie o jiné budoucnosti než o té, která ho čeká v rodném
městečku na kanadském venkově, kde jeho otec vlastní pilu. Jérémieho zajímá hip
hop, auta a kamarádi, se kterými se poflakuje po okolí. Impresionisticky laděný debut, opírající se o přesvědčivé herecké výkony, vypráví o létě teenagera, které mu
zcela změnilo život.

In this contemporary, wonderfully cast
crime drama, Tom Hardy and James
Gandolfini star respectively as the tender
and manager of a bar that serves as
a collection drop where New York gangsters temporarily store their ill-gotten
gains. But there’s one thing that should
never happen: allowing yourself to get
robbed.

Pupp 5P1

12:30
Viaje / Cesta
Kino Čas 5C2
Režie: Paz Fábrega
Kostarika, 2015, 71 min.
San José, Kostarika, současnost. Pedro
(30) a Luciana (29) se potkají na večírku.
Přitažlivost to není osudová, rodí se zlehka
a v náznacích. Následuje impulzivní rozhodnutí a cesta ve dvou na severozápad
země, na úpatí sopky Rincón de la Vieja.
San Jose, Costa Rica, the present. Pedro
(30) and Luciana (29) meet at a party. Although there’s no fatal attraction, there’s
a hint that something is happening between them. What follows is an impulsive
decision to travel together to the base of
the Rincon de la vieja volcano in the northwest of the country.

12:30
Oi entyposeis enos
pnigmenou /
Dojmy utonulého muže
Kinosál B 552
Režie: Kyros Papavassiliou
Kypr, Řecko, Slovinsko, 2015, 82 min.
Meditativní drama o umělci, jeho životě
a smrti, ale také o hledání vzpomínek, které vystupují z ploché krajiny jako vzdálená
hradba městských věžáků.
A meditative drama about an artist, his life
and death, as well as his search for memories that rise up from the flat landscape
like the distant walls of city towers.

12:30
A Perfect Day / Úžasný den
Malý sál 522
Režie: Joana Hádjithomas,
Khalil Joreige
Libanon, Francie, Německo,
2005, 88 min.

jen výraznou sociální notou, ale především
jemností psychologického postřehu a přímo
citovým vztahem k mladičké hrdince.
The story of high school girl Layla, who
was born into a low-income stratum of
Texas society and is having difficulty staying afloat, is reminiscent of Ken Loach’s
early films with its emphatic social tone,
the subtlety of its psychological insight,
and its forthright emotional empathy towards the young protagonist.

13:00

nost s respektem a lidskostí divákovi přiblížit svět „raněných duší“, aniž by je soudil.
For his latest film, one of today’s most expressive filmmakers moved from Texas to
Louisiana where his “photographic” eye focuses on folk living on the fringes of society. Here he confirms his remarkable talent
for observation and his ability to present
a respectful, nonjudgmental glimpse into
an internal world of wounded souls.

13:00

Theeb / Theeb

Czerwony pająk /
Červený pavouk

Městské divadlo 5D3

Pupp 5P2

Režie: Naji Abu Nowar
Jordánsko, Velká Británie,
Spojené arabské emiráty, Katar,
2014, 100 min.

Režie: Marcin Koszałka
Polsko, Česká republika,
Slovenská republika, 2015, 90 min.

Beduínský chlapec provádí zbloudilého
britského důstojníka nebezpečnou pouštní
stezkou. Celovečerní debut je prostoupen
nezaměnitelnou kulturou kočovných kmenů, zachycenou v úchvatných přírodních
sceneriích.
A Bedouin boy accompanies a lost British
Army officer on a dangerous trek through
the desert. This feature debut, awarded at
the Venice IFF, penetrates the distinctive
culture of the nomadic tribes as captured
against a mind-blowing natural backdrop.

13:00
The Other Side /
Druhá strana
Národní dům 5N2
Režie: Roberto Minervini
Francie, Itálie, 2015, 92 min.
Jeden z nejvýraznějších filmařů současnosti se tentokrát přesunul z Texasu do
Louisiany a své „fotografické“ oko zaměřil
na lidi žijící na okraji společnosti. Potvrzuje mimořádný pozorovací talent a schop-

Hraný debut předního polského dokumentaristy a kameramana se inspiroval skutečnými masovými vraždami z šedesátých let.
Precizně vystavěný psychologický thriller se
noří do spletitého příběhu fascinace zlem.
This feature debut by a leading Polish documentarist and cameraman was inspired
by actual mass murders committed in the
1960s. A precisely constructed psychological thriller, the film delves into an intricate
story of the fascination with evil.

13:30
Lumea e a mea /
Svět patří mně
Lázně III 5L3
Režie: Nicolae Constantin Tănase
Rumunsko, 2015, 104 min.
Šestnáctiletá Larisa žije v přímořském maloměstě, ve společnosti, kde vzhled a pení-

Pokračování na str. 6

Malek se snaží přesvědčit atraktivní Zeinu,
aby mu dala druhou šanci. Je to důležitý
den i pro jeho matku Claudii, která se zřejmě již definitivně dala synem přemluvit
a společně nechají prohlásit za mrtvého otce, který zmizel před patnácti lety.
Malek tries to persuade the attractive
Zeina to give him a second chance. It’s also an important day for his mother Claudia
because she has finally allowed her son to
convince her to go and declare his father
officially dead – fifteen years after the man
disappeared.

13:00
The Greasy Hands
Preachers /
Kazatelé od šmíru
Divadlo Husovka 5H2
Režie: Clément Beauvais,
Arthur de Kersauson
Francie, 2014, 90 min.
„Čtyři kola umožní pohyb tělu, dvě kola duši“, tímto mottem charakterizují tvůrci specifickou vášeň skupiny zkušených motocyklových mechaniků ve filmu produkovaném
Orlandem Bloomem a natočeném na
16mm materiál.
“Four wheels move the body, two wheels
move the soul” – the motto used by the
filmmakers to describe the particular passion shared by a group of experienced bike
mechanics in a movie shot on super 16mm
and executive produced by Orlando Bloom.

13:00
Petting Zoo / Petting Zoo
Kongresový sál 533
Režie: Micah Magee
Německo, USA, Řecko, 2015, 92 min.
Příběh středoškolačky Layly, pocházející
z chudší vrstvy texaského obyvatelstva, která se sama a nelehce snaží udržet nad vodou, připomene první filmy Kena Loache ne-

Festivalový deník najdete na facebook.com/KVIFF, @festdenik (tweety oficiálních hostů), @kviff (v češtině) a @kviffest (in English). Pište nám na e-mail denicek@kviff.com.
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ze znamenají moc nad druhými. S umanutostí a odvahou, jež imponuje i zastrašuje,
jde Larisa za snem tohoto druhu.

lečné zimy v Bělorusku. Dva vojáci padli
do německého zajetí a jejich postoje jsou
vystaveny kruté zkoušce.

Sixteen-year-old Larisa lives in a small
coastal town in a social environment where
image and money afford power over others. With courage and a dogged determination that commands and intimidates,
Larisa attempts to attain just such
a “dream.”

This trenchant and tautly dramatic depiction sets the biblical story of Christ and Judas in wartime winter Belarus. Two soldiers have been captured by the Germans
and their positions are put to a cruel test.

15:30

13:30

Game Over / Game Over

Superwelt / Supersvět

Kino Čas 5C3

Richmond 5R2

Režie: Alba Sotorra
Španělsko, Německo, 2015, 78 min.

Režie: Karl Markovics
Rakousko, 2015, 120 min.
Tragikomedie z rakouského venkova. Prodavačce ze supermarketu najednou začne
zaplňovat prázdnou duši samotný Bůh,
čímž ji naprosto rozhodí.
A tragicomedy set in the Austrian countryside. Out of nowhere, God begins to fill
a supermarket cashier’s empty soul – and
it throws her for a loop.

14:00
Mallory / Mallory

Djalal od útlého věku miloval zbraně.
Úspěch ve virtuálním světě, kde jeho videa
sledují tisíce fanoušků, mu však nestačí,
a tak se vydává do Afghánistánu jako ostřelovač. Jenže skutečná válka je nevzrušivě plíživá, nudně šedivá.
Djalal has loved weapons since before he
could walk. But success in the virtual
world, where thousands of followers watch
his videos, is not enough – so he heads to
Afghanistan as a sniper. Unfortunately, actual war is a dull business that drags on
endlessly.

15:30

Kino Drahomíra 5K3
Režie: Helena Třeštíková
Česká republika, 2015, 97 min.
S Mallory se život nemazlil. Po porodu
syna se ze všech sil snaží, aby se vymanila z drogové závislosti a už nepřebývala na ulici. K temné minulosti se chce otočit zády a nyní by ráda pomáhala těm,
které zná nejlépe – lidem na okraji společnosti.
Life hasn’t been easy on Mallory but after
the birth of her son she tries desperately
to kick her drug habit, and to stop living
on the street. She wants to turn her back
on her dark past and help those she
knows best – people on the fringes of society.

14:00

Am I Dreaming of Others,
Or Are Others
Dreaming of Me? /
Sním já o ostatních,
anebo sní ostatní o mně?
Kinosál B 553
Režie: Shigeo Arikawa
Japonsko, Nizozemsko, 2014, 11 min.
Sny na sebe často berou velmi konkrétní
podobu, přesto bývá jejich filmové zachycení nesmírně ošidné.
Dreams often take on a very concrete
form, and yet capturing them on film is incredibly tricky.

San Siro / San Siro

Voskhozdeniye / Vzestup
Velký sál 513

Režie: Yuri Ancarani
Itálie, 2014, 26 min.

Režie: Larisa Shepitko
SSSR, 1976, 102 min.

Proniknout do nitra monstra není snadné,
filmové anatomii slavného milánského stadionu se to ale podařilo.

Sevřené a vypjatě dramatické líčení zasazuje biblický příběh Krista a Jidáše do vá-

Penetrating the bowels of the monster isn’t
easy but this film anatomy of the renowned
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Milan stadium succeeded in doing just
that.

A Purpose / A Purpose

Határ / Hranice

Režie: Luca Dipierro
Itálie, USA, 2015, 3 min.

Malý sál 523

„Otče? – Ano, synu?“ Father Murphy jsou
korunními princi italské psychedelické scény. Luca Dipierro je výtvarníkem pracujícím s ploškovou animací.
Father? – Yes, son! Father Murphy are the
crown princes of the Italian psychedelic
scene. Luca Dipierro is an artist working in
cutout animation.

Sleeping District / Spící čtvrť
Režie: Tinne Zenner
Dánsko, Rusko, 2014, 12 min.
Němý film, ale výmluvné svědectví. Do přitažlivých obrazů komponovaná výprava do
prázdných bytů na obludných moskevských sídlištích se zamýšlí nad tím, co formuje naši paměť o místech, v nichž žijeme.
A silent film that speaks with eloquence.
Composed into attractive images, this excursion to the empty apartments of
Moscow’s enormous prefab housing complexes invites us to contemplate the things
that form our memories of the places in
which we live.

oV / oV
Režie: Martin Blažíček
Česká republika, Maďarsko,
2014, 6 min.
Mlhavé vzpomínky na francouzské noční
kluby poloviny 20. století, glitchově koktající elektronická hudba projektu Lanuk z roku 2014.
Foggy memories of a French nightclub
from the mid-20th century; glitchy stuttering electronic music by Lanuk, 2014.

THE / THE
Režie: Billy Roisz, Dieter Kovacic
Rakousko, 2015, 13 min.
Ač zcela abstraktní, dokáže i takovýto horor pracovat s napětím a šokem a vyvádět
z rovnováhy. Záhadná epidemie protentokrát nevyhlazuje lidstvo, ale rozhodla se
napadnout samotný film.
Although entirely abstract, even this horror
film employs suspense and shock to upset
our equanimity. This time, a mysterious
epidemic isn’t out to annihilate humanity,
but the film itself.

French Films
on 50th Karlovy Vary
International Film Festival
Monday / Pondělí 6. 7.

Tale of Tales — Le Conte des contes

12:30 — Thermal, Malý sál
Mediterranea (Jonas Carpignano, 107 min) — AV
13:00 — Divadlo Husovka
Comoara / Poklad (Corneliu Porumboiu, 89 min) — AV
14:00 — Thermal, Velký sál
The Lobster / Humr (Yorgos Lanthimos, 118 min) — H
16:00 — Divadlo Husovka
Lamb / Ovečka (Yared Zeleke, 94 min) — AV
19:00 — Divadlo Husovka
Fidelio, l’Odysée d’Alice / Fidelio — Alicina odysea
(Lucie Borleteau, 95 min) — VCC
19:00 — Národní dům
The Valley / Údolí (Ghassan Salhab, 134 min) — LEB
21:30 — Thermal, sál B

Exotica, Erotica, etc. / Exotika, erotika, atd.
(Evangelia Kranioti, 73 min) — DN
21:30 — Thermal, Malý sál

As Mil E Una Noites 3 — O Encantado /
Tisíc a jedna noc III
(Miguel Gomez, 125 min) — AV
22:00 — Pupp

Režie: Mátyás Szabó
Maďarsko, 2014, 24 min.
Pro uprchlého vězně Maydana je svoboda
omezena na malou plochu těžké drezíny
a koleje, které vedou neznámo kam. Mladý muž je k dopravnímu prostředku připoután těžkým řetězem, přesto se ale nevzdává naděje ani humoru.
For escaped prisoner Maydan freedom is
limited to the small platform of a heavy
handcar and to railroad tracks that lead
who knows where. The young man is
bound to his means of transport by
a heavy chain, nevertheless he loses neither hope nor his sense of humor.

Alles wird gut /
Všechno dobře dopadne
Režie: Patrick Vollrath
Rakousko, Německo, 2015, 30 min.
Je pátek a osmiletá Lea už netrpělivě vyhlíží tátu. Ten si ji má, jak už to v mnoha
rozvedených rodinách bývá, jako obvykle
vyzvednout a strávit s ní víkend.
It’s Friday and eight-year-old Lea is impatiently waiting for her daddy. As is common
in many divorced families, he is to pick her
up for the weekend.

16:00
Malá z rybárny /
Malá z rybárny
Divadlo Husovka 5H3
Režie: Jan Balej
Česká republika, Slovenská republika,
Německo, 2015, 72 min.
Kdo by neznal Andersenovu Malou mořskou vílu, příběh oddané lásky, která dokáže odpustit i tu největší zradu? V Balejově filmu je pohádková romantika
nahrazena drsností života v přístavním
městě, ale poselství zůstává.
Everyone’s familiar with Andersen’s The
Little Mermaid, the story of a love capable
of forgiving even the greatest betrayal. In
Balej’s film the fairy-tale romance is replaced with a bleak portrayal of life in a city
harbour, yet its enduring message remains.

16:00
SIVAS / SIVAS
Kongresový sál 534
Režie: Kaan Müjdeci
Turecko, Německo, 2014, 97 min.
Příběh o klukovi a jeho psu, který ani omylem nepřipomíná historku o slavné Lassie.
Celovečerní debut Kaana Müjdeciho
z tvrdé a odlehlé turecké Anatolie získal
dvě ceny na festivalu v Benátkách.

Could this story about a boy and his dog
differ more from the gentle tale of the
famed dog Lassie? Kaan Müjdeci’s feature
debut, set in Turkey’s rough and isolated
central Anatolia, earned two awards at
Venice.

16:00
Między nami dobrze jest /
Mezi námi dobrý
Městské divadlo 5D5
Režie: Grzegorz Jarzyna
Polsko, 2014, 70 min.
Matka, Dcera, Babička a další archetypální postavičky se postupně potkávají
v jedné místnosti a neustále mluví. Jejich
monology se jen málokdy protnou v dialogu, dohromady ale skládají absurdně
vtipný a satirický pohled na současné Polsko.
The Mother, the Daughter, the Grandmother, and other archetypal characters
gradually come together in a room where
they talk incessantly. Their monologues
rarely cross over into dialogue but taken
together they create an absurdly humorous and satirical look at contemporary
Poland.

16:00
Sleeping Giant / Dřímající obr
Národní dům 5N3
Režie: Andrew Cividino
Kanada, 2015, 89 min.
Teenager Adam tráví s rodiči prázdniny
u jezer nedaleko Toronta a potkává zde
stejně staré bratrance Rileyho a Nata, se
kterými začne trávit nekonečně se vlekoucí letní dny. Mezi chlapci ihned vzplane
klukovská rivalita.
Teenage Adam is vacationing with his parents at Lake Superior. There he meets
cousins Riley and Nate, roughly his age,
and they spend the endlessly dragging
summer days together until boyhood rivalry changes the course of events.

16:00
Hrútar / Berani
Pupp 5P3
Režie: Grímur Hákonarson
Island, Dánsko, 2015, 93 min.
Nemluvili spolu čtyřicet let, ale když jim
zákon velí vybít stáda milovaných ovcí,
nezbývá než se k sobě postavit čelem.
Komedie o dvou bratrech z islandské pustiny je druhým snímkem Grímura Hákonarsona.
They haven’t spoken for 40 years but
when the law compels them to slaughter
a herd of beloved sheep they simply have
to face up to one another.

16:30
Sarmaşık / Břečťan
Lázně III 5L4
Režie: Tolga Karaçelik
Turecko, Německo, 2015, 104 min.
Nákladní loď znenadání zakotví na širém
moři. Do přístavu má vstup zakázán, a tak
je posádka odkázána k přežívání v klaustrofobním prostředí s tenčícími se zásobami potravin.
A cargo ship suddenly anchors out at sea.
It is prohibited from entering the port, so
the crew is left to wait things out in a claustrophobic environment with dwindling food
supplies.

16:30
Tři bratři / Tři bratři
Richmond 5R3
Režie: Jan Svěrák
Česká republika, Dánsko,
2014, 90 min.
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou
a při svém putování se ocitají uprostřed
slavných pohádek, ve kterých je čeká
mnoho nástrah, nečekaných příhod a snad
také láska…
Three brothers set out into the wide world
to gather experience and, along the way,
they get caught up in the familiar settings
of celebrated fairy tales where they have
to deal with various pitfalls and unexpected situations, but they might also find
love…

17:00
IEC Long / IEC Long
Kino Drahomíra 5K4
Režie: João Pedro Rodrigues,
João Rui Guerra da Mata
Portugalsko, 2014, 30 min.
Macao, bývalá portugalská kolonie na území Číny, bylo známé jako centrum výroby
rachejtlí a ohňostrojů. Z továrny IEC Long,
posledního pomníku tamní industriální minulosti, jsou dnes už jen ruiny.
Macao, the former Portuguese colony on
Chinese soil, was known as a center of
fireworks production. The IEC Long factory, the last monument to the area's industrial past, today lies in ruins.

Muerta Blanca / Bílá smrt
Režie: Roberto Collío
Chile, 2014, 17 min.
S využitím různých formátů a animačních
technik se před námi rozvíjí příběh chilské
vojenské posádky, kterou krutá andská
bouře uvěznila v závějích.
Using a variety of formats and animation
techniques, a story unfolds before our eyes
of a Chilean military company trapped in
the snow during a cruel Andean storm.

Resort / Resort
Režie: Martin Hrubý
Česká republika, 2015, 25 min.
Architektonicky ojedinělý resort na břehu
Orlíku byl od 60. let tajným sídlem komunistického establishmentu, později jej živelně bující kapitalismus přihrál do rukou
dnes nechvalně proslulých podnikatelů.

Tuesday / Úterý 7. 7.
9:00 — Thermal, Velký sál
Mustang (Deniz Gamze Ergüven, 97 min) — AV
10:00 — Thermal, sál B
As Mil E Una Noites 1 — O Inquieto /
Tisíc a jedna noc I (Miguel Gomez, 125 min) — AV
12:30 — Thermal, Malý sál
A Perfect Day / Úžasný den

Mountains May Depart / I hory mohou odejít

(Khalil Joreige, Joana Hadjithomas, 88 min) — LEB
13:00 — Národní dům

(Jia Zhang-ke, 131 min) — H

The Other Side / Druhá strana
(Roberto Minervini, 92 min) — AV
13:00 — Divadlo Husovka

The Greasy Hands Preachers / Kazatelé od šmíru
Fidelio, l’Odysée d’Alice

15:30
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(Arthur de Kersauson, Clément Beauvais, 90 min) — DN
18:30 — Thermal, sál B

La tierra y la sombra / Země a stín
(César Augusto Acevedo, 97 min) — H
20:00 — Thermal, Velký sál
Box (Florin Serban, 96 min) — C
21:30 — Karlovarské městské divadlo

West Beyrouth / Západní Bejrút
(Ziad Doueiri, 105 min) — LEB
22:00 — Thermal, Kongresový sál

The Here After / Tady a potom
(Magnus von Horn, 102 min) — AV
22:00 — Richmond

Tale of Tales — Le conte des contes /
Pohádka pohádek (Matteo Garrone, 125 min) — H
22:00 — Pupp
Comoara / Poklad (Corneliu Porumboiu, 89 min) — AV
22:30 — Kino Drahomíra
A trois on y va / Vše o těch třech
(Jérôme Bonnell, 86 min) — H

In the 1960s an architecturally unique resort built on the banks of Orlík reservoir became the secret getaway of the communist
establishment, then later passed into the
hands of notorious businessmen during
the early days of unrestrained capitalism.

17:00
Kobry a užovky /
Kobry a užovky
Velký sál 514
Režie: Jan Prušinovský
Česká republika, 2015, 111 min.
Nekompromisní drama vypráví o dvou bratrech, kteří slyší na přezdívky z titulu
a z nichž každý po svém nakládá s bezútěšností, nedostatkem prostředků a stále
stejnými alkoholovými večírky ve středočeském maloměstě.
This uncompromising drama tells the story
of two brothers who answer to the nicknames Viper and Cobra, each dealing in
his own way with the bleakness, lack of
funds, and the alcohol-filled evenings repeated ad nauseam in their small Central
Bohemian town.

18:30
I Am Belfast /
Já jsem Belfast
Kino Čas 5C4
Režie: Mark Cousins
Velká Británie, 2015, 84 min.
„Potkal jsem ženu. Řekla, že je Belfast,
město v Severním Irsku, kde jsem vyro-
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stl, a že je tak stará jako samo město,“
říká Mark Cousins na úvod meditativního dialogu s personifikovaným Belfastem.
“I met a woman. She said that she is
Belfast, the city in Northern Ireland
where I grew up. The woman said that
she’s as old as the city,” states Mark
Cousins at the beginning of his meditative dialogue with the personification of
Belfast.

18:30
La tierra y la sombra /
Země a stín
Kinosál B 554
Režie: César Augusto Acevedo
Kolumbie, Chile, Nizozemsko,
Francie, Brazílie, 2015, 97 min.
Pomalé, obrazově fascinující drama z rurální Kolumbie o farmáři, který se na stará
kolena vrací domů. Země a stín je celovečerním debutem mladého tvůrce Césara
Augusta Aceveda.
A slow-paced, visually powerful drama set
in rural Colombia about a farmer who returns home late in life. Land and Shade,
young filmmaker César Augusto Acevedo’s
feature debut.

18:30

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ DENÍKU PRÁVO

ložen na neformálních rozhovorech novinářky Renaty Kalenské s básníkem, zahradníkem a v současné době vůdčí postavou legendární hudební skupiny The
Plastic People of the Universe Vratislavem
Brabencem.
Renowned Czech documentarist Miroslav
Janek’s latest offering draws on informal
interviews that journalist Renata Kalenská
conducted with poet, gardener, and current
leading figure of the legendary rock band
The Plastic People of the Universe,
Vratislav Brabenec.

19:00
David / David
Kongresový sál 535
Režie: Jan Těšitel
Česká republika, 2015, 80 min.
S přibývajícím věkem si dvacetiletý David
uvědomuje, jak jeho mentální postižení
ovlivňuje chování jeho rodičů. Jednou večer se tak rozhodne utéct do Prahy, kde
v osamění čelí mnoha nástrahám i vlastním myšlenkám.
At age 20, David is increasingly aware of
how his mental illness influences his parents’ behavior. So one evening he decides
to run away to Prague where, alone, he
has to face numerous tricky situations – as
well as his own thoughts.

Allt vi delar / Vše, co sdílíme

19:00

Malý sál 524

The Falling /
Ztrácení

Režie: Jerry Carlsson
Švédsko, 2014, 25 min.
Dva arboristé získají jednoho dne zdánlivě nesmyslnou zakázku: pokácet naprosto zdravý strom na zahradě rodinného domku. Co se skrývá za naléhavou potřebou
zbavit se ho co nejdříve?
One day two arborists are hired to perform
a seemingly ridiculous task: to cut down
a perfectly healthy tree in a family’s backyard. What’s behind this urgent need to get
rid of it as soon as possible

Zelená vlna / Zelená vlna
Režie: Martina Buchelová
Slovenská republika, 2014, 12 min.
V kolotoči všedních starostí není čas myslet na nesmysly. Péče o synka i postaršího otce vyčerpává ženu natolik, že je pro ni
těžké vměstnat do harmonogramu dne
i prostor pro fantazii.
In the whirlwind of everyday cares there’s
no time to think about nonsense. Looking
after her son and elderly father so exhausts the woman that it’s difficult for her
to squeeze a bit of fantasy into her daily
routine.

Perdition County /
Místo věčného zatracení
Režie: Raphaël Crombez
Belgie, 2014, 25 min.
Bezčasí připomínající léta dávno minulá.
Pustá krajina a společenství, jehož cílem
je pouze násilí a smrt. Desmond je jeho
součástí, přesto se ale zdá, že v něm zůstalo zachováno ještě něco lidsky správného.
A timeless place reminiscent of years long
past. A barren landscape and a group
whose exclusive stock-in-trade is violence
and death. Although a member, it seems
that Desmond still holds on to something
of his humanity.

18:30
Szerdai gyerek /
Středeční dítě
Městské divadlo 5D6
Režie: Lili Horváth
Maďarsko, Německo, 2015, 94 min.
Historie se občas opakuje. Maja byla coby
devítiletá opuštěna matkou a umístěna do
dětského domova. Dnes je jí o deset let více a do zaopatřovacího ústavu se stále
vrací, tentokrát ke svému čtyřletému synovi.
History sometimes repeats itself. As
a nine-year-old, Maja was abandoned by
her mother and placed in an orphanage.
Now it’s ten years later and she keeps returning to the institution – to visit her own
four-year-old son.

Národní dům 5N4
Režie: Carol Morley
Velká Británie, 2014, 102 min.
Všechna tajemství vyjdou najevo, poznamenal Carl Gustav Jung o kolektivním nevědomí. Tajemství v mysteriózním dramatu Ztrácení je nečekané a tvrzení na něj
platí plně.
All secrets come out eventually, noted Carl
Gustav Jung in his work on the collective
unconscious. The secret in the mysterious
drama The Falling is unexpected and, in
this case, Jung’s assertion certainly holds
true.

19:00
Fúsi / Fúsi
Pupp 5P4
Režie: Dagur Kári
Island, Dánsko, 2015, 94 min.
Fúsi je chlap jako hora. Fúsi je samotář
a outsider. Na tanečním kurzu se mu ale
zalíbí popelářka Sjofn. Milostný příběh lidí
z okraje společnosti od islandského režiséra Dagura Káriho vyhrál na newyorském
festivalu Tribeca hned tři ceny.
Fúsi is a mountain of a man. Fúsi is a loner and an outsider – until he meets trash
collector Sjofn at a dance course. A love
story about people on the fringes of society from Icelandic director Dagur Kári,
thrice awarded at New York’s Tribeca festival.

19:00
Fotograf / Fotograf
Richmond 5R4
Režie: Irena Pavlásková
Česká republika, 2015, 133 min.
Obrazy z bujného života renomovaného
umělce, který se stal celebritou, podle osudů slavného fotografa Jana Saudka (nar.
1935), též spoluautora scénáře. V hořké
komedii se děj soustřeďuje zejména na Mistrovy vztahy se ženami, především se
zpočátku submisivní Líbou.
Scenes from the unruly life of a popular
artist-turned-celebrity based on the fortunes of photographer Jan Saudek (b.
1935), who was also involved in the
screenplay. This acerbic comedy focuses
on the maestro’s relationships with
women, particularly the initially submissive
Líba.

19:30
Krisha / Krisha
Lázně III 5L5

19:00
Evangelium podle Brabence /
Evangelium podle Brabence
Divadlo Husovka 5H4
Režie: Miroslav Janek
Česká republika, 2014, 90 min.
Nejnovější snímek renomovaného českého dokumentaristy Miroslava Janka je za-

Režie: Trey Edward Shults
USA, 2015, 83 min.
Nekonformní šedesátnice Krisha přijíždí
do domu své sestry, aby v širokém rodinném kruhu oslavila Den díkůvzdání. Během slavnostních příprav však vyplouvají na povrch hříchy minulosti.
In her 60s and still not a conformist, Krisha
arrives at her sister’s house to celebrate
Thanksgiving with the entire family. During

preparations for the meal, however, old
wounds are reopened.

20:00
Bridgend / Bridgend
Kino Drahomíra 5K5
Režie: Jeppe Rønde
Dánsko, 2015, 105 min.
Žánrově provokativně nejednoznačný celovečerní hraný debut spojuje na pohyblivém půdorysu filmu o dospívání mysticismus s nábojem procedurálních televizních
sérií. Předmět „vyšetřování“ je přitom nečekaně unikavý – jako záhadná energie
definující „mládí“.
Set within the shifting contours of a film
about growing up, the provocatively ambiguous genre of the feature debut marries mysticism to the punch of a procedural TV series. The topic of
“investigation” is at the same time unexpectedly evanescent – like the mysterious
energy defining “youth.”

20:00
Box / Box
Velký sál – odpoledne 516
Režie: Florin Şerban
Rumunsko, Německo, Francie, 2015,
93 min.
Příběh netrpělivě očekávaného snímku
uznávaného rumunského tvůrce sleduje
devatenáctiletého talentovaného boxera
Rafaela, pro kterého je pobyt v ringu vším,
a Cristinu, atraktivní třicátnici a matku v kritickém životním okamžiku.
The story of this keenly anticipated film
by acclaimed Romanian director Florin
Șerban follows a talented 19-year-old
boxer named Rafael, for whom a session
in the ring is everything, and Cristina, an
attractive, 30-something mother who
finds herself at a critical moment in her
life.

21:30
Violator / Rozrušení
Kino Čas 5C5
Režie: Dodo Dayao
Filipíny, 2014, 101 min.
Na Manilu se pomalu blíží bouře. V dusnu,
které s ní přichází, se však skrývá cosi zlověstného, co probouzí v obyvatelích města sebevražedné sklony a další nevyzpytatelné pohnutky.
A typhoon is slowly approaching Manila.
And in the swelter that accompanies the
storm something ominous is hiding which
awakens suicidal tendencies and other
inexplicable urges in the city’s inhabitants.

21:30
A Blast / Výbuch
Kinosál B 555
Režie: Syllas Tzoumerkas
Řecko, Německo, Nizozemsko,
2014, 83 min.
Dramatický příběh mladé ženy, která se
nervově zhroutí pod tlakem neřešitelné finanční situace své rodiny, vypovídá zároveň o deziluzi dnešní generace třicátníků
a jejich radikalizaci pod tlakem ekonomické krize v zemi.
This harrowing story of a young mother’s
manic nervous breakdown in the face of financial ruin is coupled with a bristling socioeconomic critique that takes in the disillusionment of today’s thirtysomething
generation and their resulting radicalization.

21:30
Babe /
Babe – galantní prasátko
Malý sál 525
Režie: Chris Noonan
Austrálie, USA, 1995, 89 min.
Sion Sono uvádí
Krávy dávají mléko, kočky dělají parádu,
psi hlídají ovce. Ale proč jsou na světě prasata? Ta přece lidé chovají proto, aby je
snědli. Jedno malé dobrosrdečné selátko
se však svému osudu vzepřelo.
Sion Sono presents
Cows give milk, cats primp and preen,
dogs guard sheep. But what are pigs good
for? Quite simply, people raise them for the
dinner table. But one sweetheart of a little
pig defied his fate.
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21:30

22:30

West Beyrouth /
Západní Bejrút

À trois on y va /
Vše o těch třech

Městské divadlo 5D7

Kino Drahomíra 5K6

Režie: Ziad Doueiri
Libanon, Francie, Belgie, Norsko,
1998, 105 min.

Režie: Jérôme Bonnell
Francie, 2015, 86 min.

Libanonská metropole, duben 1975. Konflikt mezi muslimy a křesťany otevřeně propuká, začíná občanská válka a Bejrút se
stává válečnou zónou. Patnáctiletý sympatický rošťák Tarek a jeho kamarádi však
skepsi nepropadají.

Charlotte a Micha se mají rádi a hodlají si
spolu koupit dům. Jenže od nějaké doby
Charlotte přítele klame, a to s jeho starou
známou Mélodie. Micha sice nic netuší, ale
poněvadž si připadá trochu odstrčený, začne Charlottu také klamat – a také s Mélodie. Všichni si navzájem lžou, ale nikdo nechce těm druhým ublížit.

The Lebanese capital, April 1975. Open
conflict between Muslims and Christians
breaks out: the Civil War has started and
Beirut becomes a war zone. But affable,
15-year-old scamp Tarek and his friends
don’t succumb to skepticism.

Charlotte and Micha are in love and have
decided to buy a house together. But for
some time now Charlotte has been cheating on her boyfriend with his old acquaintance Mélodie. Although Micha doesn’t suspect anything he feels a bit neglected, so he
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starts cheating on Charlotte – with Mélodie
as well. They’re all lying to each other but
none of them wants to hurt anyone.

22:30
Místa / Místa
Lázně III 5L6
Režie: Radim Špaček
Česká republika, Slovenská republika,
2014, 108 min.
Po triumfu s normalizačním dramatem
Pouta obrátil režisér Radim Špaček svou
pozornost k devadesátým rokům minulého
století. S neokoukanými mladými herci natočil v industriální krajině severních Čech
snímek o dvou klucích, kterým začíná být
rodné město těsné.
After his triumph with the Normalisation
drama Walking Too Fast, director Radim
Špaček turns his attention to the 1990s.

Casting fresh young actors in an industrial
setting in North Bohemia, he shot a film
about two boys whose home town is beginning to make them feel claustrophobic.
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titiously begins to surround them: their
newborn son vanishes, the goat milk turns
to blood, and unexplained incidents start
to upset their lives.

22:30

23:59

The Witch / Čarodějnice

Tokyo Tribe / Tokijský klan

Velký sál 517

Kino Čas 5C6

Režie: Robert Eggers
USA, Kanada, 2015, 90 min.

Režie: Sion Sono
Japonsko, 2014, 116 min.

Divoké lesy Nové Anglie sedmnáctého století. Pětičlenná rodina se snaží v drsném
prostředí nespoutané přírody vybudovat nový život. Pokradmu ji však začne obklopovat temnota: novorozeně zmizí, kozí mléko
se proměňuje v krev a nevysvětlitelné příhody začnou sužovat životy jejích členů.

Japonská West Side Story plná rapových
battlů, stylových mafiánů i ostřílených
kung-fu bojovníků. Hiphopový muzikál
z prostředí nočního Tokia, které ovládají
znepřátelené klany.

The wild New England woods, the 17th
century. A five-member family is trying to
build a new life in the harsh environment
of unfettered nature. But darkness surrep-

A Japanese West Side Story full of battle
rap, stylized mafiosi, and seasoned kung fu
fighters. A hip-hop musical set in Tokyo after dark, where antagonistic tribes run the
show.

23:59
The Nightmare /
Noční můra
Malý sál 526
Režie: Rodney Ascher
USA, 2015, 91 min.
Půlnoční hit festivalu Sundance kombinuje prvky hororové fikce s dokumentárním
filmem v mimořádně intenzivním svědectví o spánkové paralýze, stavu mezi bděním a spánkem, kdy jedinec přestává ovládat své tělo.
The midnight hit of the Sundance festival
combines elements of horror fiction and
documentary to create an exceptionally
powerful statement about sleep paralysis,
a transitional state between wakefulness
and slumber during which an individual
temporarily loses muscle control. T

22:00
Efterskalv /
Tady a potom
Kongresový sál 536
Režie: Magnus von Horn
Polsko, Švédsko, Francie,
2015, 102 min.
Rafinovaný inscenátor von Horn provokuje diváka velmi pečlivě měřeným nakládáním s indiciemi, jež by jej měly dovést
k odhalení tajemství, kvůli kterému okolí
na Johnův návrat reaguje vyhroceně.
Refined stager von Horn provokes his audience by carefully meting out his clues,
leading to the revelation of a mystery that
is causing everyone around to react with
hostility to John’s return.

22:00
Mississippi Grind /
Hazardní hráči
Národní dům 5N5
Režie: Ryan Fleck, Anna Boden
USA, 2014, 108 min.
Gerry je talentovaný hráč pokeru, ale
sklon ke gamblerství ho spíše sráží na
kolena. Jednoho dne potkává charismatického mladíka Curtise, který je v kasinu
jako doma, pokud zrovna necestuje. Pouhé stovky mil dělí trochu lehkomyslnou,
leč sympatickou dvojici od vytoužené výhry v legendární neworleanské pokerové
hře.
Gerry is a talented poker player but his tendency to gamble, more often than not,
brings him to his knees. One day he meets
the charismatic Curtis, who feels quite at
home at the casino whenever he isn’t traveling. A mere thousand miles separate this
somewhat thoughtless yet likeable pair
from the jackpot of a legendary New Orleans poker game.

22:00
Comoara / Poklad
Pupp 5P5
Režie: Corneliu Porumboiu
Rumunsko, Francie, 2015, 89 min.
Costi žije s rodinou v Bukurešti a večer rád
čte synkovi příběhy Robina Hooda. Jednou se mu soused z domu svěří s přesvědčením, že na zahradě jeho prarodičů
je zakopaný poklad. Kdyby mu Costi pomohl najmout detektor kovů a odjel s ním
po pokladu pátrat, je ochoten se s ním rozdělit.
Costi lives with his family in Bucharest
and enjoys reading the story of Robin
Hood to his little boy. One day one of his
neighbors tells him he’s pretty sure that
there’s some buried treasure in his grandparents’ yard. If Costi helps him borrow
a metal detector and is willing to help him
search for it, then they’ll split whatever
they find.

22:00

Richmond
► Husovka
1,1 km
Vyražte po svých do kina nebo
ČEZ Fun zóny a pomozte jednomu
z projektů Nadace ČEZ
Každý den od 10 do 21 hodin si v ČEZ Fun zóně můžete
dobít energii, odpočinout nebo svěřit své děti do péče našich
profesionálních vychovatelek. Také na vás čeká soutěž s mobilní
aplikací
o 2+2 vstupenky na projekce ve Velkém sále
hotelu Thermal.
Co v ČEZ Fun zóně najdete
herní konzole | stolní fotbálek | airhockey | možnost zapůjčení
deskových her | soutěže o pěkné dárky | možnost dobíjení mobilních
telefonů | fotostěna s červeným kobercem | dětský koutek
Losování výherců soutěže s mobilní aplikací
V 18 hodin odměníme výherce vstupenkami na zítřejší večerní
projekci ve Velkém sále Thermalu. Podrobnosti o soutěži získáte
u našich hostesek v ČEZ Fun zóně nebo na facebookové stránce
ČEZ lidem.
Mobilní aplikace
S mobilní aplikací od Nadace ČEZ a Skupiny ČEZ, generálního
partnera MFF Karlovy Vary, pomáháte pohybem.
Ať už s telefonem přešlapujete ve frontě na vstupenky, hledáte místo
v kinosále nebo přebíháte mezi projekcemi, sbíráte body pro vámi
vybraný projekt, který Nadace ČEZ ﬁnančně podpoří.
Stáhněte si zdarma aplikaci

do svého telefonu.

Il racconto dei racconti /
Pohádka pohádek
Pupp 5P5
Režie: Matteo Garrone
Itálie, Francie, 2014, 125 min.
Tvůrce Gomorry (2008) tentokrát vyšel
z prastaré knihy neapolského autora,
z níž čerpali slavní spisovatelé pohádek.
Ve filmu se prolínají příběhy králů a princezen tří království, ale nechybí v ní
podmořské obludy, zbytnělé blechy, čarodějnice a obři.
This time around, the director of Gomorrah (2008) drew on an old book by
a Neapolitan author that was a primary
source for many other famous fairytale
writers. The film blends the stories of the
kings and princesses of three kingdoms,
but it also includes undersea monsters,
hypertrophied fleas, witches, and giants.

www.pomahejpohybem.cz

Festivalový deník najdete na facebook.com/KVIFF, @festdenik (tweety oficiálních hostů), @kviff (v češtině) a @kviffest (in English). Pište nám na e-mail denicek@kviff.com.
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ZAČÍNAJÍCI REŽISÉŘI A JEJICH KRÁTKÉ FILMY

Foto: KVIFF

DESET PRVNÍCH PODÁNÍ Z EVROPY
všední den ženy, která se stará o malého syna a nemocného otce. Až surreální setkání s koněm, který
pobíhá městem, ji vyhodí ze sedla každodenní rutiny.
„Kůň nebyl zvyklý na natáčení a byl ze štábu vyděšený,“ vzpomíná Buchelová. „Navíc v den, kdy
jsme točili, jako naschvál mrzlo a koni na zledovatělé zemi párkrát ujela noha… A měli jsme hrozně
málo času, ve kterém se musela scéna stihnout.“
Kromě českého a slovenského zástupce byste si
neměli nechat ujít ani ostatní kraťasy. Mnohé z nich
už byly zařazeny do programu významných festivalů. Jednoduché, ale precizní rakouské drama Všechno dobře dopadne uvedla sekce Týden kritiky na
festivalu v Cannes – v napínavém příběhu otce, který se nechce smířit s tím, že po rozvodu vídá svou
dceru jen jednou za čas, divák není schopen předvídat, co se stane v dalších minutách. Řecká poetická
esej Washingtonia soutěžila na Berlinale a tajemné
drama Vše, co sdílíme, v němž si divák z několika
nápověd skládá příběh jednoho rodinného neštěstí,
zaujal diváky na festivalu v Locarnu.

Výjimečná je také tematická pestrost výběru.
Maďarský snímek Hranice dokáže na několika
minutách přesvědčivě rozehrát vnitřní proměnu
hrdiny, který jednou okusil svobodu a už se nedokáže vrátit do svého minulého života. Jak se žije
druhé generaci přistěhovalců v západní Evropě,
ukáže švýcarský snímek Nabídka, a humorný pohled na krizi vztahu dvou dvacátníků přinese norská komedie Křehká srdce. Pochmurnou vizi společnosti, ve které se vše podřizuje snaze přežít,
zpracovali belgičtí filmaři v Místě věčného zatracení, a syrový irský snímek Skunky Dog vykresluje letargického hrdinu, jehož obzory nesahají
dál než k vidině večerního nacamrání se – než si
uvědomí, že má větší cenu, než jakou mu přikládá
jeho okolí.
Krátké studentské filmy na festivalech v konkurenci celovečeráků často nezaslouženě zapadnou,
v případě sekce První podání by to však byla škoda.
Vybrané filmy jsou výborně natočené, mají zajímavá témata a nenudí. z

Dívka ze snímku Všechno dobře dopadne (režie Patrick Vollrath) zažije víkend, na který jen tak nezapomene.

Klára Kolářová
Takřka půlhodinový Furiant je první částí připravovaného celovečeráku o životě Ladislava Stroupežnického, vlivného dramatika, představitele kritického realismu 19. století. Klasikův životopis ovšem
není pouhým mdlým naplněním kolonek narodil se
– vystudoval – napsal – zemřel. Ondřeje Hudečka
zaujala Stroupežnického homosexualita i neúspěšný
pokus o sebevraždu, při kterém si dramatik trvale
zdeformoval obličej.
„Natočili jsme zatím kapitoly o dětství a dospívání, které by měly představovat začátek snímku,“ vy-

světluje režisér, scenárista a kameraman Furianta
Hudeček. Doufá, že díky karlovarskému festivalu by
se mohly otevřít možnosti, jak s látkou naložit dál.
Jejími výhodami je rozhodně absence sentimentu,
romantizování i přiznaný odstup.
„Ve filmu používáme výrazné grafické prvky. Tím
zdůrazňujeme distanci od postavy – divák by se měl
cítit jako v muzeu, kdy mu jednotlivé instalace sice
přibližují jeden lidský život, ale nemohou podat celistvou, pravdivou výpověď.“
Slovenská Zelená vlna vznikla původně jako školní cvičení. Zadání? Použít motiv pronásledování. Snímek režisérky a scenáristky Martiny Buchelové líčí

Foto: KVIFF

Kdo z dnešních mladých filmařů bude za pár let mezi předními představiteli evropské kinematografie? Jména některých z nich se dost možná skrývají v sekci První podání, která divákům představí deset krátkých snímků desítky režisérských nadějí. Své zástupce tu mají i Česko (Furiant
ONDŘEJE HUDEČKA) a Slovensko (Zelená vlna MARTINY BUCHELOVÉ), všechny projekce proběhnou dnes a zítra.

Hrdinové snímku Hranice (režie Mátyás Szabó) prožijí jedno krátké, ale intenzivní dobrodružství.

SLOVENSKÉ FILMY NA MFF KARLOVE VARY
SLOVAK FILMS AT KARLOVY VARY IFF

50TH

HLAVNÝ PROGRAM – MIMO SÚŤAŽ

DOKUMENTÁRNE FILMY – MIMO SÚŤAŽ

PRVÉ PODANIE

OFFICIAL SELECTION – OUT OF COMPETITION

DOCUMENTARY FILMS – OUT OF COMPETITION

FUTURE FRAMES

KOZA / KOZA Ivan Ostrochovský

VLNA VS. BREH / WAVE VS. SHORE Martin Štrba

ZELENÁ VLNA / GREEN LINE

OČAMI FOTOGRAFKY / THROUGH THE EYES OF THE PHOTOGRAPHER Matej Mináč

Martina Buchelová

HLAVNÁ SÚŤAŽ

ČESKÉ FILMY 2014–2015

NÁVRATY K PRAMEŇOM

OFFICIAL SELECTION – COMPETITION

CZECH FILMS 2014–2015

OUT OF THE PAST

DOMÁCA OPATERA / HOME CARE Slávek Horák

MIESTA / PLACES Radim Špaček

OBCHOD NA KORZE / THE SHOP ON MAIN STREET

ČERVENÝ PAVÚK / THE RED SPIDER Marcin Koszałka

MALÁ Z RYBÁRNE / LITTLE FROM THE FISH SHOP Jan Balej

Ján Kadár, Elmar Klos

WWW.SFU.SK

|

WWW.AIC.SK

|

WWW.KVIFF.COM

Festivalový deník najdete na facebook.com/KVIFF, @festdenik (tweety oficiálních hostů), @kviff (v češtině) a @kviffest (in English). Pište nám na e-mail denicek@kviff.com.
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O (BEZ)VÝZNAMNOSTI
NAŠÍ TĚLESNOSTI

YOU ARE THE STARS
Zeptali jsme se před festivalovými pokladnami hvězd letošního ročníku (a taky experta v programovém oddělení), co by podle nich měl letos pravověrný filmový fanda ve Varech vidět, aby
se mu kamarádi-intelektuálové po zbytek roku neposmívali a aby neměl pocit, že zmeškal to
nejlepší z letošní festivalové úrody. Na co půjdete vy – a proč?

Polský film Tělo letos posbíral
řadu cen na zahraničních přehlídkách včetně Stříbrného medvěda za nejlepší režii na Berlinale. Už předtím zaznamenala režisérka MAŁGORZATA
SZUMOWSKA svým dramatem,
pro některé spíš černou komedií, úspěch na domácí půdě.

Kateřina Farná

Foto: KVIFF

LIBUŠE IZÁKOVÁ,
30 let, z Karlových
Varů

Kateřina Farná
Původní myšlenkou bylo natočit
snímek o anorektických dívkách,
nakonec však tvůrci téma otevřeli
k obecnějšímu problému – jak vnímáme své tělo, respektive co pro
nás křehká tělesná schránka znamená.
Film, kde se hodně křičí
a v němž je zvuk stejně nosný jako obraz, se větví do více linií.
Každá navíc dává tělu úplně jiný
význam. Policistu Janusze (respektovaný Janusz Gajos) jen tak
něco nevyvede z míry, spolehlivě
ho však dokáže vykolejit jeho
dcera Olga (Justyna Suwała),
anorektická dívka se sebevražednými sklony, která bojuje se ztrátou matky a nenávistí k otci. Bezmocný táta už nedokáže přihlížet
její sebedestrukci a na delší dobu
ji nechá zavřít do léčebny. Tam se
Olga setkává se spiritisticky založenou terapeutkou Annou (vynikající Maja Ostaszewska se
změnila z přitažlivé femme fatale na průměrně zanedbanou ženu), již pronásledují astrální těla.
Je to dar i prokletí, protože také
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Jedna ze silných scén během terapie anorektických dívek, jak se samy vidí.

ona se musí vyrovnat s krutou
ztrátou…

Poprvé před kamerou
Čistě natočený příběh o ztrátách
a nálezech ukazuje kromě zdařilé
scenáristické a zejména režisérské
práce šťastnou ruku při výběru
herců. Do společnosti hvězd se totiž dostala i pětadvacetiletá Justyna Suwała. Před filmovou kameru
se postavila poprvé, a rovnou
v jedné z hlavních rolí – musela se
proměnit ve vyzáblou Olgu.
„Když jsem přišla na casting, měla jsem špatnou náladu a brečela
jsem. Zůstaly mi opuchlé červené
oči a tím jsem je zaujala,“ vypráví
mi před bruselskou premiérou Justyna, pracující jako kostýmní výtvarnice, toho času v pokročilém
těhotenství. Plakat naštěstí nemusela před každou scénou, ale zato
musela projít docela tvrdým fyzickým tréninkem. Ona coby kavárenský povaleč a jedlík pizzy, jak
sama sebe popisuje.

„Dostala jsem osobního trenéra,
protože jsem musela během dvou
měsíců hodně zhubnout. Donutili
mě taky dodržovat krabičkovou
dietu,“ popisuje přípravu na natáčení vysoká dívka s nepřehlédnutelnýma očima. Cvičit musela čtyřikrát týdně a k večeři ji pravidelně
čekal mikroskopický kousek ryby.
„Myslela jsem, že umřu. Když
jsem se ve filmu viděla, zděsila
jsem se, jak moc jsem byla vychrtlá.“ Údajně neměla problém
oddělit svůj život od toho Olžina.
„Ve filmu si každý něco najde.
Ti, co mají problém s jídlem, se
vztahy mezi rodiči a dětmi, spiritisti, esoterici i psychologové,“
soudí začínající herečka.
Tělo končí šťastně, i když trochu
bizarně. I proto se vyplatí zůstat až
do závěrečných titulků. z

TĚLO
6. 7. 9.00 Velký sál
9. 7. 13.00
Městské divadlo

Vesměs mám vybrané
filmy, které mi nadiktovali
kamarádi. Zajímá mě Danielův svět, což je dokument o pedofilní komunitě.
Ještě zajdu na krátké filmy, protože jsou většinou
zábavné. Člověk se nestihne nudit.

HUBERT POUL,
27 let, Programové
oddělení MFF KV
Rozrušení, výrazný celovečerní debut režiséra Doda Dayaa, je jedním z těch
filmů, které stojí za to na
festivalu neminout. Pojí se
v něm silná autorská vize a vyzývavý umělecký
koncept. V mozaice příběhů obyvatel Manily, které se odehrávají v dusnu přicházející bouře, se
u některých příslušníků společnosti začínají objevovat znepokojivé rysy.

ANTOAN PEPELANOV,
25 let, z Prahy
Chtěl bych vidět Humra.
Bude to zajímavé, protože
od stejného řeckého režiséra jsem před lety viděl film
Špičák. Vybírám si hlavně
podle jména, normálně si
nečtu, o čem ty filmy jsou. Nechám se překvapit.
Těším se taky na Červeného pavouka a Slow West.

JIŘÍ ZUBKO,
21 let, ze Sokolova
Vybral jsem si lístek na
Hazardní hráče – je to
americký film a já preferuju americkou produkci. Navíc je mi blízké téma pokeru, sám ho hraju rekreačně.

JANA PUCHÝŘOVÁ,
35 let, z Karlových
Varů
Vybrala jsem si film Ty
mě nosíš, mozaiku takzvaných hlubokých lidských
příběhů známé režisérky
Ivony Juky, protože mě z
osobních důvodů zajímá produkce bývalé Jugoslávie. Tenhle film ze soutěžní sekce Na východ od
Západu vznikl v koprodukci Chorvatska, Slovinska, Srbska a Černé Hory.

KRISTÝNA VALOCKÁ,
20 let, z Prahy
Nejvíc se těším na dokument od paní Třeštíkové
Mallory, protože teď půjdu
na režii a chtěla bych se věnovat dokumentu. Paní
Třeštíková je v mých očích
nejlepší česká dokumentární režisérka a Mallory
zkrátka byl ten jeden film, o kterém jsem si byla
jistá, že bude dobrý. Kromě časosběrů mě hodně
zajímají i experimentální a krátkometrážní filmy,
takže nezůstanu jen u jednoho lístku.

Festivalový deník najdete na facebook.com/KVIFF, @festdenik (tweety oficiálních hostů), @kviff (v češtině) a @kviffest (in English). Pište nám na e-mail denicek@kviff.com.

OČIMA KAMZÍKA

DNES PŘIJÍŽDĚJÍ

Foto: Jan Handrejch

Foto: Jan Handrejch

Hlavní soutěž dnes přijíždí zastupovat režisér
Florin Şerban s filmem Box.

Tolik lidí na projekci Richard Gere ještě v životě neviděl. „Tohle video musím poslat
Julii. Ať vidí, o co přišla!“

Delegace k soutěžnímu snímku Domácí péče: herci Sára Venclovská, Zuzana Kronerová, Boleslav Polívka, Alena Mihulová a režisér Slávek Horák

Florin Şerban
Soutěžní snímky do sekce Na východ od Západu přivážejí režisérka Lili Horváth (Středeční
dítě) a režisér Gyula Nemes (Zero).

Foto: KVIFF

Foto: Petr Horník

Unaveni sluncem. Část festivalového publika šla donaha. Žádný Odborný dohled
nad východem slunce se nekonal a přišel Úpal.

Protřepat, nemíchat. Světová barmanská celebrita Alex Kratěna připravuje Finlandia Celebration, oficiální drink 50. ročníku MFF KV.

Foto: Jan Handrejch

Foto: Jan Handrejch

Gyula Nemes

Manželé Mlčochovi z dokumentu Stále spolu opustili samotu u lesa a vmísili se mezi
tisíce festivalových diváků.

Vaši vlastnoručně vyrobení kamzíci okupují redakci Festivalového deníku. Milí soutěžící, noste nám další!

Přijíždějí i režiséři Magnus von Horn (Tady
a potom), Kaan Müjdeci (SIVAS) a Dagur Kári
(Fúsi), jejichž snímky se promítají v sekci Jiný pohled.
České filmy bude zastupovat režisér Pavel
Göbl (Odborný dohled nad východem slunce).
S dokumentem Lovu zdar! dorazí režisér Jaroslav Kratochvíl.
Do Varů dnes zavítají také režiséři Dodo Dayao
(Rozrušení) a Ivan Cardoso (Ďáblovy orgie a jiné
zapovězené pásky Ivana Cardosa).

Mark Cousins
Režisér Mark Cousins přiváží svůj dokument
Já jsem Belfast a v rámci sekce Šest blízkých setkání uvede svůj oblíbený film stejně jako režisér
Sion Sono, který na půlnoční projekci přiváží svůj
Tokijský klan. z

KVIFF KMENY

Po baťůžkářích a lumbersexuálech se podíváme na zoubek
další z hojně zastoupených festivalových subkultur. Taková
„holka z fildy“ nemusí vůbec chodit na fildu; nějakou vysokou
školu však zpravidla navštěvuje. Je chytrá – její duševní obzory sahají dál než jen k nejbližšímu zrcadlu.

Klára Kolářová
Holka z fildy se zajímá o politiku a má celou řadu povětšinou ušlechtilých koníčků. Samotné označení kmene má
samozřejmě škodolibý podtón –
nejčastěji si ho spojíte s urousanými vlasy, konopnou kabelou,
batikovanými šaty a rozšmajdanými sandály, ale taková zjednodušení už dneska neplatí
a dost pravděpodobně ani nikdy
neplatila. Holka z fildy nemá instantní úspěch u mužů, a to většinou proto, že říká nahlas vlastní názor.
Na nedostatek mužské pozor-

nosti si určitě nemohou stěžovat
jednadvacetiletá Blanka Krátká
(vlevo) a čtyřiadvacetiletá Zuzana Klapetková. Blanka je na
festivalu letos potřetí. Jezdí tradičně s partou kamarádů z biatlonu a v září nastupuje na přírodovědeckou fakultu.
„Označení holka z fildy mi
spíš lichotí. Chápu, že se tak
většinou říká těm, co se moc neobtěžují s nějakým upravováním, ale je mi to jedno. Lidi se
vždycky snaží si každou skupinu nějak zjednodušit, aby ji tak
mohli vůbec nějak uchopit,“ filozofuje naše „holka z fildy“.
Blanka bydlí ve stanovém měs-

tečku: „Je tam dost lidí a všude
hrozný fronty. Do sprchy se
pomalu nedostanete ani ve tři
ráno.“
Ani Zuzana neinklinuje
k oborům jako kulturologie nebo etnologie, bude z ní lékařka.
Je tu letos poprvé, a protože
podcenila přípravu, dostala se
zatím jen na Pretty Woman.
„Ale nestěžuju si, bylo fajn vidět tenhle film, který všichni
známe, na plátně a v originálním znění.“
Blanka si zase pochvaluje dokument Extáze Wilka Johnsona
o rockovém kytaristovi, kterému
sice lékaři diagnostikovali rakovinu slinivky, ale hudebník je
rozhodnutý užít si poslední měsíce života naplno. „Už dlouho
jsem neviděla tak působivý film,
ze kterého by šel tak přirozený
a silný optimismus,“ loučí se
„holka z fildy“. z

Foto: Jan Handrejch

„HOLKA Z FILDY“ NENÍ URÁŽKA

Blanka Krátká (vlevo) a Zuzana Klapetková, krásné reprezentantky kmene „holky z fildy“. Ty typicky nevidí černobíle, ale občas se tak oblečou – jistě je za tím nějaký vyšší smysl a druhý plán.
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