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EVROPSKÝ FILM – NAŠE PŘÍBĚHY, NAŠE DUŠE

Jsme občany Evropské unie a každý z nás je protagonistou svého životního příběhu. Dělí nás velké kulturní rozdíly 
a spojuje bohatá historie. Prostředí, z něhož pocházíme, ovlivňuje způsob, jakým žijeme, jak se vyrovnáváme 
s každodenními problémy, jak se smějeme, milujeme, truchlíme a jak překonáváme životní překážky.

Evropská identita je víc než jen souhrn toho, jak jsme navzájem odlišní. Naše rozdíly dokáže do sebe pojmout, neboť 
právě díky nim můžeme vytvářet společnost založenou na úctě, důstojnosti a především porozumění. Protože 
porozumění je cestou k přijetí.

Zatímco Evropský parlament odráží kulturní rozmanitost všech evropských občanů, European Film Academy (Evropská 
filmová akademie, EFA) je výrazem rozmanitosti evropské filmové kultury. Společně vytvořily novou Cenu diváků 
LUX, kterou chtějí dát vyniknout evropským filmům, jež o této rozmanitosti vypovídají a prostřednictvím emocí ji 
sdělují. V rámci Filmových dnů LUX mohou tyto příběhy zhlédnout lidé, jimž jsou určeny. Doufáme, že se tím zažehne 
bohatá diskuse.

Navzdory všemu nás totiž spojují stejné hodnoty. Jejich pěstováním neuplatňujeme pouze naše základní právo, ale 
zanecháváme odkaz budoucím generacím.

Nejlepším způsobem, jak posílit demokracii, je stavět pomyslné mosty mezi sebou. Kultura by měla zůstat jedním 
z pilířů vzájemného respektu a filmová tvorba by měla být jejím společným jazykem.

Cena diváků LUX LUX 
AWARD 
.EU
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LUX – EVROPSKÁ FILMOVÁ CENA DIVÁKŮ

Propagace filmové tvorby a kultury, které skutečně spojují občany, nebyla nikdy důležitější než nyní, kdy čelíme 
celosvětové pandemii. V této nelehké době představují Evropský parlament a European Film Academy spolu se 
svými partnery novou filmovou cenu.

LUX – evropská filmová cena diváků udělovaná Evropským parlamentem a European Film Academy (EFA), 
založená v září 2020, je nástupcem Filmové ceny LUX, kterou vytvořil Evropský parlament v roce 2007, a People’s 
Choice Award , udělovanou EFA od roku 1997.

Novou cenou chce Evropský parlament a EFA, ve spolupráci s Evropskou komisí a sítí Europa Cinemas, vzdát hold 
filmařům, díky nimž můžeme na plátnech našich kin sledovat evropské příběhy.

Chceme umožnit vám, divákům, poznat to nejlepší z evropské kinematografie a zapojit se do diskuse o filmových 
příbězích, které pro vás napsali a natočili evropští scénáristé a režiséři.

Nyní máte nově možnost nominované filmy ohodnotit a stát se tak součástí největší evropské poroty v historii. Spolu 
s poslanci Evropského parlamentu se můžete zapojit do diskuse a vybrat příběh, který vás nejvíce zaujal. Může to být 
film, který probouzí emoce, vypráví o boji za změnu nebo dobrou věc, popisuje duchovní cestu, ale také film, který 
vás oslovil díky výjimečným postavám, mistrovské práci kameramana, prostředí, v němž se odehrává, či tématům, 
kterým se věnuje. Film, který přináší příběh, s nímž se můžete ztotožnit, popisuje situaci, kterou dobře znáte, nebo 
vás přivede k poznání. Je jedno, jaký film vyberete. Důležité je, abyste VYJÁDŘILI SVŮJ NÁZOR.

#luxaward

LUX 
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PROTOŽE VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ. JAK HLASOVAT?

Navštivte stránky www.luxaward.eu a ohodnoťte každý z filmů, které jste zhlédli, jednou až pěti hvězdičkami. Své 
hodnocení můžete opakovaně měnit až do 23. května 2021, kdy hlasování končí. Zvítězí film s nejvyšším průměrným 
hodnocením.

Zůstaňte na příjmu! Náhodně vybraní účastníci budou pozváni na slavnostní předávání Ceny diváků LUX ve Štrasburku, 
kde se budou moci setkat s filmovými štáby a poslanci Evropského parlamentu a nahlédnout do zákulisí této evropské 
instituce, nebo na slavnostní předávání European Film Awards (Evropských filmových cen), kde budou odhaleny filmy 
nominované na příští ročník Ceny diváků LUX.

Nominované filmy vybírá porota Ceny LUX. Jejím čestným předsedou je Mike Downey, předseda EFA, a skládá se z 21 
filmových odborníků z různého prostředí, oborů a zemí.

Pro ty, kteří dosud nominované filmy neviděli nebo by je chtěli zhlédnout znovu, organizuje Evropský parlament 
zvláštní bezplatné projekce, které se budou konat v každé zemi EU od poloviny března do května během Filmových 
dnů LUX. Součástí Filmové ceny LUX je také Týden diváků Ceny LUX, kdy se nominované filmy budou simultánně 
promítat v různých městech EU. Po každé projekci proběhne celoevropská diskuse s tvůrci filmu (režisérem, herci 
apod.), která bude přenášena po internetu.

23/05/21

SLEDUJTE A
HLASUJTE 

L U X A W A R D . E U
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KDE MOHU NOMINOVANÉ FILMY OPATŘENÉ TITULKY VE 24 ÚŘEDNÍCH 
JAZYCÍCH EU ZHLÉDNOUT?

Informace o tom, kde je každý z nominovaných filmů ke zhlédnutí, najdete na našich stránkách luxaward.eu v oddíle 
Projekce filmů LUX nebo na stránkách kanceláří Evropského parlamentu ve vaší zemi. Sledovat nás můžete také na 
Facebooku nebo Instagramu.

Kvůli pandemii byly letos nominovány pouze tři filmy. Pokud to pandemie a její dopady na filmový průmysl umožní, 
bude se od příštího roku ucházet o Cenu diváků LUX pět filmů.

EVROPSKÝ PARLAMENT SPOLUPRACUJE S EVROPSKÝM FILMOVÝM 
PRŮMYSLEM

Evropský parlament a European Film Academy spojily své síly a vytvořily v roce 2020 Cenu diváků LUX. European 
Film Academy, založená v roce 1988, sdružuje 3 800 evropských filmových profesionálů, jejichž společným cílem je 
propagovat evropskou filmovou kulturu. Hlavními partnery Ceny diváků LUX jsou Evropská komise a Europa Cinemas.

CENA DIVÁKŮ LUX je rovněž partnerem řady kinematografických akcí a filmových festivalů v Evropě – Berlinale, 
Quinzaine des réalisateurs v Cannes, MFF Karlovy Vary, Giornate degli Autori (Benátky), festivalů v Sofii, Stockholmu, 
Soluni, festivalu Viennale, Černé noci v Tallinnu, festivalů v Corku, Bratislavě a Seville.
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... A ZAPOJUJE MLADÉ

Kinematografie je oknem do světa; pomáhá nám porozumět životu našich sousedů. Promlouvá k nám jazykem, který 
je nám společný, probouzí emoce a vede nás k zamyšlení nad tím, co tvoří naši identitu, a jako taková je mocným 
vzdělávacím nástrojem.

CENA DIVÁKŮ LUX proto ve spolupráci s kulturními organizacemi a filmovými instituty vytváří k nominovaným filmům 
vzdělávací materiály ve 24 úředních jazycích EU. Ty často pomáhají při diskusích, které následují po promítání, a mohou 
být skvělou pomůckou pro učitele.

27KRÁT KINO

Evropský parlament se vždy zasazoval o propagaci společných evropských hodnot a kulturní rozmanitosti mezi 
mladými lidmi. A jaké jiné médium dokáže rozpoutat vášnivou debatu o evropských myšlenkách lépe než film?

Od roku 2010 se Filmová cena LUX podílí společně s Giornate degli Autori (Benátský filmový festival) a sítí Europa 
Cinemas na realizaci a propagaci projektu 27/28krát kino. Díky této iniciativě, která je rovněž důležitou součástí nové 
ceny, dostane 27 mladých filmových nadšenců a influencerů v oblasti kultury příležitost zúčastnit se intenzivního 
desetidenního školení v Benátkách.

Během svého pobytu se účastníci setkávají s poslanci EP, influencery, odborníky na komunikaci, vystavovateli, filmovými 
režiséry a členy poroty a tvoří nejmladší porotu Benátských dnů. Po návratu se stávají tzv. vyslanci Ceny diváků LUX 
a propagují ve své zemi filmy a akce v souvislosti s touto soutěží. Síť podporovatelů, nadšených vyslanců a dalších 
propagátorů této ceny má již více než 300 členů a každý rok se rozrůstá.
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Obecně:

• Získaly ocenění nebo uznání na významném festivalu.

• Byly prodány do nejméně pěti zemí EU nebo v nich byly uvedeny do kin (v 
případě filmů promítaných na festivale v Benátkách musely být prodány 
alespoň do třech zemí EU).

• Jejich první oficiální veřejné promítání na festivalu (včetně on-line festivalů) 
nebo v kinech se uskutečnilo v období od 1. června 2019 do 12. září 2020.

Témata:

• Filmy se musí dotýkat rozmanitých témat, která stojí v centru evropské 
diskuse, a být přístupné pro široké, rozmanité a početné evropské publikum.

• Musí se vyznačovat tematickou rozmanitostí, podporovat a podněcovat 
veřejnou diskusi o každodenním životě v Evropě a její budoucnosti. 
Podporuje se rozmanitost tónu, témat a žánrová různorodost.

Zeměpisný původ produkce:

• Filmy musí být vyrobeny v produkci nebo koprodukci zemí způsobilých pro 
účast v programu Kreativní Evropa-MEDIA.

Hlavní země produkce:

• V zájmu co největší zeměpisné rozmanitosti trojice filmů vybraných do 
užšího výběru není přípustný výběr dvou filmů ze stejné země původu.

Žánr:

• Hrané, animované a dokumentární filmy.

Stopáž:

• Alespoň 60 minut. Do soutěže by neměly být pokud možno nominovány 
filmy trvající déle než 120 minut.

 * Kritéria způsobilosti pro příští ročník budou zveřejněna na stránkách luxaward.eu a European Film Awards v sekci věnované přihlašování filmů.

CENA DIVÁKŮ LUX – VÝBĚR FILMŮ
Kritéria způsobilosti pro rok 2021*
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HARMONOGRAM CENY DIVÁKŮ LUX 2021
Jak diváci a poslanci Evropského parlamentu vybírají vítěze*

28. září 2020
Porota Ceny LUX

Výběr tří nominovaných filmů

12. prosince 2020
Vyhlášení nominovaných filmů 

na slavnostním předávání 
European Film Awards

9. června 2021
Slavnostní předávání Ceny diváků LUX

Vyhlášení vítěze v Evropském 
parlamentu ve Štrasburku

13. prosince 2020 – 23. května 2021
Sledujte a hlasujte

Projekce v celé Evropě 
a hlasování budou probíhat 

do 23. května 2021

březen – květen 2021
Filmové dny LUX

Projekce pořádané Evropským 
parlamentem ve všech zemích EU

květen 2021
Týden diváků Ceny LUX

Projekce u příležitosti Dne Evropy
Nominované filmy simultánně 

promítané v celé Evropě

 * o vítězi rozhodují rovným dílem diváci a poslanci Evropského parlamentu 8



NOMINACE NA CENU DIVÁKŮ LUX 2021

Evropský parlament a European Film Academy ve spolupráci s Evropskou komisí a Europa Cinemas představují tři 
filmy, které soutěží o Cenu diváků LUX 2021:

CHLAST (Druk)
režie: Thomas Vinterberg
Dánsko, Nizozemsko, Švédsko

KOLEKTIV (Colectiv)
režie: Alexander Nanau
Rumunsko, Lucembursko

CORPUS CHRISTI (Boże Ciało)
režie: Jan Komasa
Polsko, Francie

Všechny tři snímky jsou skvělým příkladem netradičních, fascinujících filmových děl, která zaujmou mimořádnou 
pestrostí žánrů i filmového jazyka.

23/05/21

SLEDUJTE A
HLASUJTE 

L U X A W A R D . E U
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FILMOVÉ DNY LUX A TÝDEN DIVÁKŮ CENY LUX

Filmy můžete zhlédnout během Filmových dnů LUX pořádaných v celé Evropě. Zjistěte, kde se ve vašem okolí promítají 
nebo zda jsou dostupné v nabídce VOD ve vaší zemi.

Poslanci Evropského parlamentu a široká veřejnost hlasují tak, že filmy ohodnotí, a to do 23. května 2021. Poslanci 
EP mohou hlasovat na zvláštní platformě Evropského parlamentu určené poslancům, široká veřejnost na stránkách 
luxaward.eu.

Filmové dny LUX – tři nominované filmy (Chlast, Kolektiv a Corpus Christi), opatřené titulky ve 24 úředních jazycích 
EU, budou od března do května 2021 promítány v celé Evropě (pokud to situace v souvislosti s pandemií umožní). 

V květnu se kromě toho uskuteční Týden diváků Ceny LUX, kdy budou nominované filmy současně promítány 
v různých městech EU. Po projekcích budou následovat diskuse s filmovým štábem a tvůrci filmu.

3 FILMY
24 JAZYKŮ
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CHLAST
(Druk)
režie: Thomas Vinterberg
Dánsko, Nizozemsko, Švédsko

Čtyři čtyřicátníci, jejichž milostný život 
i pracovní kariéra uvázly na mrtvém bodě, 
se rozhodnou vyzkoušet teorii norského 
psychiatra, podle níž se člověk rodí 
s přirozeným deficitem alkoholu v krvi. 
A protože se jedná jen o půl promile, nedělá 
protagonistům potíže tento deficit vyrovnat 
a později i o dost překročit! A i když jim pití 
ze začátku dodává sebejistotu a energii, 
dramatické důsledky na sebe nenechají 
dlouho čekat. A možná se blíží 
i nekontrolovaný pád. Musí se ale člověk 
za každou cenu chovat rozumně?
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Scénář filmu Chlast je jednoznačně fikcí, zábavným výplodem fantazie, jenž nemá nic společného se 
skutečným alkoholismem. Ten ostatně neomlouvá, ale ani neodsuzuje. Skrze jednotlivé postavy a jejich 
zážitky, které jsou sice představeny v útržcích, avšak smysluplně, je tento podivuhodný experiment 
nepřímo zasazen do reality.

Zápletka není nějak komplikovaná. Protagonisté holdují alkoholu v čím dál větší míře a s tím padají 
i jejich zábrany. Pak ale přichází jejich skutečný a zároveň symbolický pád: po jednom nočním flámu 
leží hlavní hrdina Martin bezvládně na ulici s rozbitou hlavou, což zpečetí jeho rozchod s manželkou 
Anikou. Ve filmu, v němž je několikrát citován dánský filozof Kierkegaard a jenž zobrazuje člověka jako 
jedince plného chyb, si nelze nevšimnout náboženského podtextu tohoto pádu. Chování protagonistů 
je morálně špatné, i když je v „zemi, která má velký problém s alkoholem“, velmi rozšířeno. Není 
ovšem jisté, zda se závěr filmu s tímto výkladem ztotožňuje. Spíše než jako odsouzení lidské slabosti 
vyznívá jako osvobození.

ČTYŘI HLAVNÍ POSTAVY

Téma filmu rozvíjejí i další prvky scénáře. Hlavní rysy všech čtyř protagonistů totiž do značné míry 
odpovídají povaze experimentu, který se rozhodnou uskutečnit. Všichni čtyři jsou učitelé v maturitním 
ročníku. I když se jejich povolání může zdát pro děj filmu bezvýznamné, nelze pominout, že se denně 
setkávají s mládeží ve věku, který je spojován se svobodou, nespoutaným chováním a pijatykami. To 
je patrné již v úvodu filmu, kdy maturanti soutěží o to, kde vypije nejvíce piva. Jejich bezprostřednost 
je v ostrém rozporu se situací hlavních hrdinů, kteří jsou nuceni popíjet potají. Na jedné straně 
svoboda, na straně druhé omezení, normy a zdrženlivost, kterými se řídí život dospělých. Film si tak 
klade otázku, zda cena, kterou člověk musí zaplatit za to, aby se stal dospělým, není moc vysoká.
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I oslava narozenin na začátku filmu plná elegantně oblečených hostů probíhá velmi korektně. Když 
se ale někteří dostávají po několika skleničkách do nálady, jako například Martin, který chtěl původně 
zůstat střízlivý, je zřejmé, že naši hrdinové nejsou zdaleka bezchybní. Tito čtyřicátníci se, jak se říká, 
ocitají na životní křižovatce a poprvé v životě bilancují. Z toho, jakým způsobem vedou hodiny, je už od 
začátku jasné, že všem čtyřem chybí ve větší či menší míře motivace a že je práce učitele neuspokojuje. 
Martin prochází existenciální krizí, což je patrné i z několika málo detailů, které o něm víme: zemřel 
mu otec, k doktorátu se nedostal, jeho manželství se ocitá v mrtvém bodě a kvůli bolestem zad se 
vzdal i oblíbeného tance … Na rozdíl od studentů, pro které je život zábavou, si Martin (a bezpochyby 
i jeho přátelé) alkoholem kompenzuje pocit selhání v práci i soukromí.

Každému ze čtveřice protagonistů přiřkl scénář jiný životní úděl: Nikolaj je ženatý a má tři děti, Petera 
naopak trápí, že je bezdětný, Tommy je rozvedený a společnost mu dělá jen jeho starý pes, Martin 
je ženatý a má dva syny, kterým se ale odcizil. Jednu ze zkoušek dospělosti, za kterou je možné 
brát založení rodiny, ani jeden z nich nesplnil na jedničku. Jak by řekla Anika, Martin se raději baví 
s kamarády se skleničkou v ruce, než aby trávil čas s ní.

Třetí věc, která čtveřici spojuje, je natolik evidentní, že si jí skoro nevšimneme: všichni jsou muži. Ženy 
ve filmu vystupují jen jako vedlejší postavy. V tomto smyslu stojí za povšimnutí ještě něco jiného: 
v čele školy stojí ředitelka, tedy žena. To sice není v Dánsku ničím neobvyklým, avšak svědčí to o tom, 
že společenský pořádek, tedy určitý konformismus, má pro muže ženskou tvář: tvář ředitelky i jejich 
manželek. Když Martin studentům prezentuje svou bláznivou obhajobu konzumace alkoholu, odvolává 
se výhradně na velké muže, s nimiž by se podle něj studenti mohli ztotožnit. Proti rovnostářství 
dánské společnosti (zejména pokud jde o pohlaví) staví ambice, výjimečnost, exces a samozřejmě 
nestřídmost, jimiž se řídili velikáni jako Churchill nebo Hemingway. Naznačuje tím, že bez excesů 
se člověk nestane výjimečným. Tato „lekce“ však ve skutečnosti vyzní jako lítost nad ztracenými 
iluzemi z mládí.
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Tyto tři rysy poukazují na kontrast mezi jednotlivcem a společenskými rolemi, které má hrát (učitel, 
dospělý, manžel, otec), ale i na vnitřní osamění, které je jejich důsledkem. Jak příběh pokračuje, je 
tento kontrast čím dál patrnější, například při konfrontaci Martina s rodiči jeho studentů nebo když 
se snaží znovu najít cestu ke své ženě a dětem: kamera zabírá jeho postavu v popředí, zatímco ostatní 
postavy jsou rozmazané za ním. Následně se záběr otočí a kamera zabírá rodiče a Martin se ocitá 
v mlze. Efekt je dále umocněn zvukem, který je na několika místech ztlumen, takže se slova ostatních 
postav mísí s okolním hlukem. Alkohol se pak jeví jako nejlepší řešení, jak se pocitu osamění zbavit.

MARTIN A ANIKA

Postava Aniky, Martinovy manželky, není bezpochyby tak jednoznačná jako postava ředitelky, která 
ztělesňuje autoritu. Na začátku filmu se Martin se svou ženou marně pokouší hovořit, najít u ní zastání, 
aby se zbavil tísně. Konzumace alkoholu, zpočátku střídmá, mu pomůže na chvíli překonat rutinu 
dlouholetého manželství a znovu se s Anikou sblížit na rodinné dovolené v přírodě. Od kamarádů, kteří 
chtějí dosáhnout „co nejvyšší hladiny alkoholu“, se zpočátku dokonce distancuje, protože chce být 
znovu se svou ženou a dětmi. Když pak ale ochutná drinky, které připravili Nikolaj a Peter, změní názor.

I když je Martinův život poznamenán konvencemi a nudnou rutinou, láska je pro něj bezpochyby 
stále mimořádně důležitá, že by dokonce mohla převážit nad svody alkoholu. Jedné věci ale zabránit 
nedokáže – rozchodu s Anikou, který je krutý a nečekaný a přichází po poslední provokaci v opilosti. 
Tommy, který je rozvedený a žije sám, Martinovi brzy připomene, že s manželkou tvořili dokonalý 
pár. To přiměje Martina k tomu, aby se ke své ženě znovu poněkud nešikovně pokoušel najít cestu.
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Závěrečná část filmu se tedy vrací právě k této nedořešené otázce. Po alkoholovém opojení přichází 
depresivní fáze, návrat k normálu s nádechem tupé melancholie. Nálada, kterou může překonat 
jen nečekaná událost: tou je zpráva, kterou Anika pošle Martinovi a která v něm vzbudí naději. Ale 
i průvod studentů, kteří oslavují maturitu a k nimž se naši protagonisté přidávají. Láska a alkohol si 
začínají znovu konkurovat jako dvě rozdílné cesty, které se Martinovi otevírají. Ten se patrně rozhodl 
pro hýření, divoký tanec a pití, ale nakonec se odrazí a vrhne se do moře. Obraz se náhle zastaví 
a diváci jsou ponecháni v nejistotě. Ani Martinovo veselí nemůže zakrýt skutečnost, že jeho rozjařené 
gesto připomíná skok do prázdna.

Jak moc si Martin váží lásky? V této souvislosti si vzpomeneme na Kierkegaardova slova z úvodu 
filmu: „Co je mládí? Sen. Co je láska? Náplň toho snu.“ Láska je tedy pouze iluzí mládí a konec mládí, 
jemuž je věnována jedna z úvodních scén, tedy znamená také konec této iluze. Jsou tedy jediným 
životním potěšením večírky a alkohol?

Film pochopitelně není filozofický traktát ani příručka zdravého životního stylu, ale Vinterbergův 
snímek funguje stejně dobře jako smyšlený příběh i jako existenciální pojednání. Martinovo konečné 
rozhodnutí tak nás diváky může vést k zamyšlení nad tím, kam až jsme ochotni zajít, abychom cítili, 
že svůj život prožíváme naplno.
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NĚKOLIK OTÁZEK K DISKUSI

• Chlast se odehrává v přesně definovaném čase, což je patrné především ze střídání ročních období. Je 
tento ohraničený čas pro příběh důležitý?

• Konzumaci alkoholu předchází často přípravy, při samotném pití je pak vyzdvihována kvalita konzumovaných 
nápojů. Jsou tyto rituály důležité pro to, abychom pochopili, proč má pití pro postavy filmu takové kouzlo?

• Postavy ve filmu nejen pijí, ale i tančí, zejména Martin. Má tanec stejnou hodnotu jako alkohol? Jedná se 
o formu osvobození, čiré radosti, oproštění se od sebe sama?

• Ve filmu Chlast zní často hudba. Všimli jste si toho? Zdála se vám spíše melancholická, nebo naopak 
dynamická a radostná?

• Všichni čtyři protagonisté Chlastu jsou učitelé, čtyřicátníci, muži a … Dánové. Myslíte si, že poslední uvedená 
skutečnost je pro příběh filmu důležitá?

Michel Condé
Kulturní středisko Les Grignoux

REŽIE: Thomas Vinterberg
SCÉNÁŘ: Thomas Vinterberg, 
Tobias Lindholm
OBSAZENÍ: Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Magnus 
Millang, Lars Ranthe, Maria 
Bonnevie, Helene Reingaard 
Neumann, Susse Wold
KAMERA: Sturla Brandth Grøvlen
PRODUCENTI: Sisse Graum 
Jørgensen, Kasper Dissing
KOPRODUKCE: Film i Väst, 
Topkapi Films, Zentropa 
International Sweden, Zentropa 
International Netherlands
PRODUKCE: Zentropa 
Entertainments
ROK: 2020
STOPÁŽ: 116 min.
ŽÁNR: fikce
ZEMĚ: Dánsko, Nizozemsko, 
Švédsko
PŮVODNÍ ZNĚNÍ: dánština
DISTRIBUCE: Film Europe
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KOLEKTIV
(Colectiv)
režie: Alexander Nanau
Rumunsko, Lucembursko 

Po tragickém požáru v rumunském hudebním 
klubu začínají v nemocnicích umírat i pacienti 
s popáleninami, které zpočátku nebyly život 
ohrožující. Do věci se vloží tým 
investigativních novinářů, který záhy odhaluje 
masivní korupci ve zdravotnictví a dalších 
státních institucích. Kolektiv sleduje novináře, 
whistleblowery i vládní úředníky a nabízí 
nekompromisní, imerzivní pohled na cenu 
korupce a cenu pravdy.
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„PŘESTALI JSME BÝT LIDMI. JDE NÁM JEN O PENÍZE.“

Tento drsný výrok, který zazní v dokumentárním filmu Alexandera Nanaua Kolektiv, není prázdnou 
frází ani výrazem nějakého idealismu. Film zachycuje proces vyšetřování, které postupně odhaluje 
naprostou zkorumpovanost rumunského zdravotnictví. Kvůli všeprostupující korupci umírají pacienti 
za absurdních okolností, naivně přesvědčeni o tom, že se jim v nemocnici dostane náležité péče. A to 
vše se děje s plným vědomím státních orgánů.

Film se v roce 2019 představil v Benátkách, byl promítán na festivalu v Torontu a v mezinárodní 
soutěži dokumentárních filmů filmového festivalu v Curychu získal cenu za nejlepší film. Od té doby 
byl uveden na mnoha dalších filmových přehlídkách a v roce 2020 získal cenu za nejlepší dokument 
v rámci udílení European Film Awards. Stal se také rumunským zástupcem vyslaným do klání o Oscary 
v kategorii nejlepší zahraniční film.

Svou šokující, ale konstruktivní analýzou prokázal německý režisér a rumunský rodák, který výrazně 
zaujal už svým předchozím filmem Toto a jeho sestry, výjimečný talent a schopnost přistupovat 
k filmové tvorbě jinak, než je tomu u běžných televizních dokumentů s investigativní tematikou. 
Nanauovi se podařilo zkombinovat až thrillerové napětí, s jakým sledujeme jednotlivá odhalení 
novinářů, ale i pokusy nového ministra o nápravu systému, s pasážemi věnovanými obětem 
a přeživším, které jsou podány bez patosu, ale s hlubokým respektem vůči všem postiženým.

Snímek začíná dramatickou událostí, o které podrobně referovala média. 30. října 2015 vypukl 
požár v bukurešťském nočním klubu Colectiv, který neměl nouzové východy. Umírá 27 mladých 
lidí a 180 jich je zraněno (téměř 90 z nich se nachází v ohrožení života). Rumunská vláda slibuje, 
že se jim dostane stejné péče, „jako by byli léčeni v Německu“. V následujících týdnech však umírá 
dalších 37 popálených, protože – jak se dozvídají od svého zdroje novináři Cătălin Tolontan, Mirela 
Neagová a Răzvan Luțac, kteří se touto kauzou začnou zabývat – „setrvávali v prostředí, které nebylo 
hygienické, a byli vystaveni jedné z nejodolnějších nemocničních bakterií v Evropě (pseudomonas 
aeruginosa)“. Trojice novinářů ze sportovního deníku Gazeta Sporturilor záhy zjišťuje, že dezinfekční 
prostředky, které do 350 nemocnic (s 2 000 operačními sály) dodává podnik Hexi Pharma, byly ve 
srovnání s běžnou koncentrací až desetkrát naředěny. V pozadí této praktiky se postupně rozkrývá 
mnohonásobná korupce, daňové úniky i tiché přihlížení státu, který o těchto praktikách dlouho věděl. 
I přes snahu ovlivnit veřejné mínění nakonec pod tíhou skandálu odstupuje ministr zdravotnictví. 
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Na jeho místo nastupuje bývalý aktivista za práva pacientů Vlad Voiculescu, který chce reformovat 
způsob obsazování míst ve vedení nemocnic a naráží při tom na řadu překážek. Díky odvážným 
výpovědím zveřejněným ve sportovním deníku vyplouvají mezitím na povrch další skutečnosti. 
To vše z povzdálí bedlivě sledují přeživší, jako těžce popálená Tedy Ursuleanuová, která prochází 
rekonvalescencí a snaží se rekonstruovat svůj život.

To a ještě mnohem víc: vměšování tajných služeb, podivné autonehody, zatýkání, protesty, strategické 
schůze redakčního týmu či debaty v ministerské kanceláři, tajné fotografování podezřelých, jednání 
s potenciálními zdroji, vášnivé televizní debaty a protiútoky ze strany politiků u moci – Kolektiv je 
napínavý, děsivý, mistrovsky natočený a sestříhaný dokument, který s nemilosrdnou otevřeností 
ukazuje, že skoncovat s nepotismem, politizací a střety zájmů je obtížný, zdlouhavý a někdy 
i beznadějný proces, který leží na bedrech několika prozíravých jedinců, kteří bojují za společné dobro.

Fabien Lemercier
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POZNÁMKY REŽISÉRA (VÝŇATKY)

Žiji život na pomezí kultur i zemí a nikdy jsem neměl pocit, že někam patřím. Při pohledu na tisíce 
protestujících, kteří vyšli v mém rodném Rumunsku do ulic po tragickém požáru v klubu Colectiv, 
jsem pocítil touhu porozumět lidem, kteří svůj život zasvětili úsilí o obecné blaho. Teprve když jsem 
se plně ponořil do životů svých protagonistů, začal jsem chápat, jakou odvahu a vervu věnují hledání 
pravdy a jak houževnatě se snaží překonat svou bolest. V tomto procesu jsem ale také poznal, jak 
lidé i systémy dokáží využít svých mocenských pozic k manipulaci, k překrucování pravdy i zákonů 
a jak dokáží pošlapat lidskou důstojnost a základní práva. Tento film je z mého pohledu o tom, že 
demokracii a sociální spravedlnost nemůžeme nikdy brát jako samozřejmost.

Nikoho nezpovídám a nepoužívám ani voiceover. Moje metoda tvorby filmového dokumentu je 
čistě pozorovatelská. Je to takový proces učení se z života druhých, proces osobního růstu, který je 
možný právě díky tomu, že se k protagonistům co nejvíce přiblížíte, a to až do té míry, že se s nimi 
úplně ztotožníte. Když začínám natáčet nějaký příběh, nechci toho zprvu o svých postavách příliš 
vědět, a to ani od nich samotných. Dokonce nikdy docela přesně nevím, jestli se od chvíle, kdy jim 
vstoupím do života, začne vůbec odvíjet něco, co by bylo pro film zajímavé. Ale co v tomto procesu 
zažívám, se snažím rámovat tak, aby měli diváci pocit, že se ocitli v těsné blízkosti postav a mohli je 
tak poznávat. Publikum by mělo cítit, jako by se stalo svědkem vlastního procesu osobního růstu 
skrze životy jiných. Myslím si, že právě to je posláním filmu.

Narodil jsem se v Rumunsku. Většinu svého života jsem prožil v Německu, ale koncem roku 2015, 
když rumunskou společností otřásl požár v hudebním klubu Colectiv, jsem zrovna bydlel v Bukurešti. 
A protože jsem měl možnost být přímo na místě, dokázal jsem vnímat, jak hlubokou ránu tím tato 
demokratická evropská společnost utrpěla, společnost, která si do té doby nedokázala představit, že by 
návštěva koncertu mohla znamenat smrt několika desítek lidí. Požár v Colectivu se stal celonárodním 
traumatem.
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Měl jsem dojem, jako by se každého v této zemi nějakým způsobem dotýkal. Podobně jako je tomu 
u traumatizovaných jedinců, stává se i společnost procházející traumatem snadno manipulovatelnou, 
ochotnější uvěřit lžím. Ve dnech, které následovaly bezprostředně po požáru, jsem byl svědkem 
institucionální lži, kdy byla z oficiálních míst patrná snaha celou tragédii ututlat. A tyto lži byly truchlící 
veřejnosti prezentovány ve všech sdělovacích prostředcích stále dokola. Viděl jsem, jak bylo s lidmi 
manipulováno ve snaze je umlčet, zabránit jim, aby mohli po určitou dobu pokládat své otázky. 
A mezitím v nemocnicích umírali mladí lidé zranění při požáru.

Ze všeho nejdříve jsem chtěl pochopit, jak tragédie přímo ovlivnila osobní život pozůstalých a rodin, 
jejichž děti po požáru zemřely v nemocnicích. Mihai Grecea, který požár přežil a sám je filmařem, se 
připojil k mému týmu nedlouho poté, co se probudil z kómatu. S Mihaiem jsem se náhle ocitl uprostřed 
té velké rodiny obětí požáru v Colectivu. Snažil jsem se být těmto rodinám co nejblíže, abych zachytil 
jejich nejhlubší zármutek a obrovské úsilí pochopit, proč museli přijít o své blízké dlouhé týdny 
po požáru, když přece lékařská péče, které se zraněným dostávalo, byla tak vynikající, jak tvrdily 
oficiální zdroje. Pro mě osobně jako otce bylo nejtěžší být svědkem bolesti, kterou prožívají rodiče 
po ztrátě dítěte. Jejich bolest pramenila z toho, že kvůli mocenským hrám a lžím ze strany státních 
orgánů nedokázali zachránit vlastní dítě, dokud to ještě bylo možné. Jelikož jsem si uvědomoval, že 
něco podobného se jednoho dne může stát i mně, potřeboval jsem vědět víc, jít do hloubky, hovořit 
s lidmi a pokusit se filmově zachytit to, co mělo zůstat skryto. Pak už bylo velice přirozené zaměřit se 
na konání několika málo jedinců, kteří také pochybovali o pravdivosti oficiální verze událostí. Kteří 
pokládali nečekané, ale jednoduché otázky. A redakce týmu investigativních novinářů pracujících 
ve sportovně zaměřeném deníku, kteří se úlohou odpovědných orgánů v celé kauze začali ihned po 
požáru zabývat, se jevila jako to nejpříhodnější místo, kde bych měl začít natáčet tu část příběhu, 
které jsem toužil porozumět...
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...Investigace brzy přinesla celou řadu neopominutelných důkazů o korupci ve zdravotnictví, která 
ohrožovala životy pacientů dlouhá léta. Tehdy už jsem práci novinářů intenzivně natáčel, protože 
jejich odhalení nabrala rychlý sled a týkala se až nejvyšších úrovní státní správy. ...

S příchodem nového ministra zdravotnictví jsem využil příležitosti zachytit na kameru také chod 
uvnitř vládní instituce. Měl jsem štěstí, protože ministr se ukázal jako velmi otevřený člověk, který 
mi dal plnou důvěru a umožnil mi zcela bezprecedentní způsobem poznat systém zevnitř. Se svou 
kamerou jsem měl přístup na ministerské porady, schůzky věnované brainstormingu i na instruktáže 
před tiskovými brífinky. Byl jsem svědkem krizových rozhodnutí i psychických zhroucení.

Točil jsem v době, kdy vyšla najevo trpká pravda o křehkosti demokracií a jejich státních institucí, 
pokud na ně neustále nedohlíží sdělovací prostředky a občanská společnost.

Největší výzvou během stříhání filmu pro nás bylo správně vyvážit skutečné události viděné z různých 
úhlů pohledu a umožnit jasnější náhled na síly, které utvářejí náš soukromý život v rámci širší 
společnosti. Když jsem počátkem roku 2016 začal na tomto filmu pracovat, nikdy bych si nepomyslel, 
že se tento rok stane tak výrazným mezníkem pro demokracii ve světě. ... Rok 2016 byl zkouškou 
demokracie na celém světě, ale mimo to byl zkouškou každého z nás.

Alexander Nanau
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REŽIE: Alexander Nanau
SCÉNÁŘ: Antoaneta Opriș, 
Alexander Nanau
OBSAZENÍ: Narcis Hogea, 
Cătălin Tolontan, Mirela Neag, 
Camelia Roiu, Răzvan Luțac, Tedy 
Ursuleanu, Vlad Voiculescu
KAMERA: Alexander Nanau
PRODUCENTI: Alexander Nanau, 
Bianca Oana (Alexander Nanau 
Production), Bernard Michaux 
(Samsa Film), Hanka Kastelicová 
(HBO Europe)
KOPRODUKCE: Samsa Film 
Luxembourg, HBO Europe, za 
účasti MDR, RTS, RSI, YES Docu
PRODUKCE: Alexander Nanau 
Production
ROK: 2019
STOPÁŽ: 109 min.
ŽÁNR: dokument
ZEMĚ: Rumunsko, Lucembursko
PŮVODNÍ ZNĚNÍ: rumunština, 
angličtina
DISTRIBUCE: HBO Europe

Otázky připravila Anne Vervierová,
Centre Culturel Les Grignoux

NĚKOLIK OTÁZEK K DISKUSI

• Možná se budete chtít dozvědět více o lidech, kteří ve filmu vystupují. Je možné, že když se s nimi 
blíže seznámíte, uvidíte je pak v trochu jiném světle. Zjištěné skutečnosti o nich mohou potvrdit váš 
dojem z filmu, ale může se stát, že budou i s jeho pohledem na tuto kauzu polemizovat. Některé 
informace, na které narazíte, mohou být dokonce v rozporu s tím, jak události zachycené ve filmu 
sami vnímáte. Proč si třeba nevyhledat více informací o Vladu Voiculescuovi, Tedy Ursuleanuové 
nebo skupině Goodbye to Gravity, která hrála na osudném koncertu v klubu Colectiv?

• Zatímco první část filmu vykresluje obraz všudypřítomné korupce, později získávají diváci určitou 
naději v osobě nového ministra, kterému skutečně jde o zájmy pacientů. Ale s výsledkem voleb 
veškeré naděje padají a závěr filmu zanechává v divácích pocit rozčarování, zmaru a beznaděje. 
Co tento pesimistický konec vypovídá o záměru filmařů? Pokud by byl skutečný příběh sestříhán 
jinak, mohlo by být jiné i vyznění jeho závěru? Jaký účinek na diváka by takový jiný konec mohl mít?

• Pokuste se vybavit všechny osoby, které se ve filmu objevují – nejen protagonisty, ale i všechny 
vedlejší postavy. Jaké hodnoty zastávají a jaké emoce do filmu vnášejí? Zamyslete se také nad 
tím, zda se ve filmu nějak liší úloha mužů a žen. Která strana ukazuje více odvahy nebo soucitu, 
kdo má větší moc, kdo je sebestřednější apod.?

• Cătălin Tolontan a jeho tým se pouští do skutečného vyšetřování: sbírají výpovědi přímých svědků, 
chrání své zdroje, ověřují pravdivost informací a otevírají kauzy. Jejich noviny necílí na širokou 
čtenářskou obec ani se nejedná o bulvární periodikum. Které noviny jsou ve tvé zemi nejčtenější? 
Které z nich se věnují investigativní žurnalistice? Jaký je tvůj vztah k tisku?

23



Dvacetiletý delikvent Daniel si odpykává trest 
v nápravném zařízení, v prostředí plném násilí. 
Za jediné milosrdné chvíle vděčí otci 
Tomaszovi, duchovnímu správci pasťáku, který 
si jej vybral za svého asistenta. Právě ten 
v něm vzbudí lásku k povolání duchovního, 
o němž si však kvůli záznamu v rejstříku může 
nechat jenom zdát. Po svém propuštění je 
nucen přijmout práci v zapadlém koutě 
polského venkova. 

CORPUS 
CHRISTI
(Boże Ciało)
režie: Jan Komasa
Polsko, Francie 
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Cestou se zastaví ve vesnici, kde se představuje jako farář na pouti. Ocitá se v pasti vlastních lží 
a nezbývá mu než přistoupit na návrh místního faráře a na nějaký čas ho na faře nahradit. Využívá 
proto identity otce Tomasze a začíná kázat v kostele a starat se o místní věřící, které hluboce zasáhla 
tragická nehoda, k níž tu před časem došlo.

SOUVISLOSTI

Polsko, jehož obyvatelstvo je z 90 % katolického vyznání, je z náboženského hlediska velmi homogenní. 
Náboženství hraje důležitou úlohu i v politickém a sociálním životě země. Právě do tohoto specifického 
kontextu je zasazen film Jana Komasy, jehož hlavní děj se odehrává ve vesnici na jihovýchodě země.

S neplánovaným příchodem Daniela dochází ke střetu dvou náboženských koncepcí (dogmatická 
výchova vs. skutečná víra). Film Corpus Christi si tak klade základní otázky: Co je morálka? Co je víra? 
Jsou obřady a rituály důležitější než křesťanské hodnoty, jako je pravda a odpuštění? Stává se člověk 
knězem tím, že se obleče do kněžského?

Kromě společné víry a lásky k Bohu spojují Daniela a místní věřící ve skrytu duše stejné prohřešky, 
jako je lež nebo pokrytectví, což diváka nutí přemýšlet o tom, jaké hříchy jsou ještě odpustitelné 
a jak je možné je vykoupit. Je správné, aby člověku, který má na svědomí smrt bližního a který si 
odpykal spravedlivý trest, bylo zakázáno stát se představitelem církve, přestože je hluboce věřící 
a chce svou chybu napravit? Jinými slovy, definuje tohoto člověka pouze jeho kriminální minulost? 
Je jeho osud zločince definitivně zpečetěn? Jak se má tedy změnit k lepšímu? Právě tyto otázky si 
klade Jan Komasa ve svém filmu prostřednictvím postavy Daniela a jeho příběhu.
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KRIZE HODNOT

Corpus Christi se zabývá nedokonalostí postav představujících morální autoritu a zpochybňuje hodnoty, 
které utváří naši společnost. Kněz podněcuje nenávist vesničanů tím, že odmítá pohřbít Slawka, 
kterého mají ostatní za vraha, a nečinně přihlíží, když místní obyvatelé vypudí ze svých řad vdovu, 
která po něm zůstala, a nemilosrdně ji pronásledují. Vychovatelé v pasťáku zase zavírají oči před 
krutým násilím, které mezi zadržovanými panuje (bití, hromadné znásilňování …).

Ani jedni, ani druzí tak již neplní své poslání a nechávají společnost bez skutečné morální autority. 
V této souvislosti stojí za povšimnutí, že k Danielovu vykoupení i k pozdějšímu vykoupení vesničanů 
přispívá právě podvod, jako by neexistoval jiný způsob, jak si vydobýt lepší budoucnost.

KDYŽ K NASTOLENÍ MORÁLNÍ AUTORITY PŘISPĚJE LEŽ

Po příchodu do vesnice vstupuje Daniel do kostela, kde se setkává s mladou dívkou, která chce vědět, 
odkud přichází. Když jí řekne, že je kněz, nevěří. Názor změní ve chvíli, kdy Daniel vytáhne kolárek, 
který ukradl otci Tomaszovi. Dívka s ním okamžitě začíná mluvit s respektem a seznamuje ho s farářem 
a jeho farností. Daniel, který má zpočátku chuť utéci, se nakonec smiřuje s tím, že faráře na několik 
dní zastoupí. Během kázání inspirovaných slovy otce Tomasze či vyvěrajících z hloubi jeho duše, 
i během osvobozujících seancí před pomníčkem, který na památku obětí tragické nehody postavili 
jejich příbuzní, se nechává unést a zanechává hluboký dojem. Jeho největším úspěchem je, když 
dokáže vzdorovat autoritě starosty a přiměje vesničany, aby odpustili muži, kterého všichni považují 
za viníka nehody, a připravili mu řádný pohřeb.
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Díky náhodě, která mu umožní stát se na chvíli knězem, dokáže tedy Daniel pomoci místním 
obyvatelům překonat nenávist. Tím, že začíná jednat podle křesťanských hodnot jako odpuštění, 
pravda, dobročinnost, sdílení, tolerance a spravedlnost, stává se Daniel pro vesničany morální 
autoritou a výrazně ovlivňuje jejich život. Kromě toho, že za sebou zanechá dobré skutky, o nichž se 
dozvídáme prostřednictvím děkovných slov, která otec Tomasz nachází náhodou na faře, se Daniel 
stává vykupitelem celé komunity. Misi, kterou místní farář nebyl schopen uskutečnit, nečekaně 
dokončuje ve chvíli, kdy vyjde najevo jeho podvod a kdy jej přicházejí zatknout. Tato situace až 
nápadně připomíná příběh Kristova utrpení a jeho neodvratný konec.

KDYŽ PRAVDA ZPEČETÍ OSUD ZLOČINCE

Corpus Christi začíná a končí v nápravném zařízení, scénou poznamenanou krutým násilím. Tato 
scénáristická volba evokuje obraz smyčky, která je nemilosrdně utahována. Přísný trest, který 
společnost Danielovi ukládá, je neklamnou známkou toho, že podvod, kterého se dopustil, je pro 
ni důležitější než jeho dobré skutky a prospěšná práce s farníky. Poté, co jeho podvod vyjde na 
povrch, je Daniel odsouzen k tomu, aby se vrátil na cestu násilí, která ho dovede k dalšímu zločinu. 
Tento tragický konec zobrazuje Komasa tak, že střídá scény, které se odehrávají v pasťáku, s výjevy 
ze mše, která se koná ve vesnici a kde se znovu setkáváme s místním farářem. Divák zjišťuje, že je 
kostel poloprázdný, ale i to, že Danielovo počínání přineslo ovoce. Střídáním záběrů na tyto dvě scény 
dosahuje režisér šokujícího kontrastu mezi tím, co Daniel pro vesnici udělal, a jeho krutým osudem. 
Pesimistický konec příběhu je naštěstí kompenzován třetí episodou, která je rovněž začleněna mezi 
ostatní záběry: mladá dívka, s níž se Daniel seznámil v kostele, nastupuje s taškou v ruce do auta. 
Můžeme si domyslet, že definitivně odchází z vesnice, která nyní postrádá svého „duchovního vůdce“ 
a je znovu vydána na milost a nemilost církve.
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SLOŽITOST MORÁLNÍHO SOUDU

Diváci jsou jedinými svědky násilné scény na konci filmu. Stejně jako na začátku příběhu je vychovatel 
vybídnut, aby opustil místnost, kde se shromáždili mladí delikventi. Této příležitosti, která byla možná 
předem připravená, využívá okamžitě Bonus a Daniela napadne. Zkrvavený Daniel, omráčený bolestí, 
se přestává kontrolovat a zasazuje svému rivalovi smrtící údery. Ostatní vězni vyvádějí Daniela rychle 
pryč a dílnu, kde se zápas odehrál, zapalují, aby zničili stopy po zločinu. Tím, že se rozhodli utajit 
pravdu (ať už proto, aby ochránili Daniela, nebo kvůli tomu, že nechtějí převzít odpovědnost za 
nečinnost, s níž tragickým událostem přihlíželi), se nikdo nedozví, co se ve skutečnosti stalo. Jako 
ostatně v případě nehody, k níž došlo před časem ve vesnici. Tak jako se nikdy nedozvíme, kdo nehodu 
skutečně způsobil, nebude ani v tomto případě možné usvědčit viníky a zjistit přesné okolnosti 
požáru. Jen divák ví, že odpovědnost je na obou stranách a že film je znamenitou lekcí moudrosti 
a empatie, který nás nabádá, abychom nesoudili unáhleně a abychom vždy kromě faktů zvážili i to, 
co pachatele k jeho činu vlastně vedlo.
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REŽIE: Jan Komasa
SCÉNÁŘ: Mateusz Pacewicz
OBSAZENÍ: Bartosz Bielenia, Eliza 
Rycembel, Aleksandra Konieczna, 
Tomasz Ziętek, Leszek Lichota, 
Łukasz Simlat
KAMERA: Piotr Sobociński Jr
PRODUCENTI: Aneta 
Hickinbotham, Leszek Bodzak
KOPRODUKCE: CANAL+ 
POLSKA, WFS Walter Film Studio, 
Podkarpackie Regional Film Fund, 
Les Contes Modernes
KOPRODUCENTI: Patrice Nezan, 
Piotr Walter, Manuel Rougeron, 
Frederic Berardi, Marek Jastrzębski
PRODUKCE: Aurum Film
ROK: 2019
STOPÁŽ: 116 min.
ŽÁNR: drama
ZEMĚ: Polsko, Francie
PŮVODNÍ ZNĚNÍ: polština
DISTRIBUCE: AČFK

NĚKOLIK OTÁZEK K DISKUSI

• Pro Corpus Christi jsou charakteristické dlouhé statické záběry, například řada širokoúhlých záběrů na vesnici 
uprostřed polí, a záběry na tváře, které jen zřídka prozrazují emoce. Proč podle vás zvolil režisér tuto techniku? 
Dalo by se říci, že tento rámec celý film omezuje? V jakém smyslu?

• Filmu dominují namodralé a nazelenalé tóny, tedy velmi chladné odstíny, ale i kontrasty světla a stínu 
dosažené ostrým bělavým světlem. Jaký rozměr přinášejí tyto originální vizuální triky celému filmu, příběhu 
a vykreslení protagonistů? Vzpomeňte si na náboženské malby, kde se tato technika často používá k zobrazení 
tajemna a nadpřirozenosti scén.

Vinciane Fonck
Kulturní středisko Les Grignoux
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2019
GOSPOD POSTOI, IMETO I’E 
PETRUNIJA
COLD CASE HAMMARSKJÖLD
EL REINO
I DOULEIA TIS
KLER
LES INVISIBLES
MADENA ZEMJA
RAY & LIZ
SYSTEMSPRENGER
TCHELOVEK, KOTORIJ UDIVIL VSEKH

2018
KONA FER Í STRÍÐ
DRUGA STRANA SVEGA
STYX
DONBASS
EL SILENCIO DE LOS OTROS
GIRL
GRÄNS
LAZZARO FELICE
TWARZ
UTØYA 22. JULI

2017
SAMEBLOD
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
WESTERN
A CIAMBRA
ESTIU 1993
HJARTASTEINN
KING OF THE BELGIANS
OSTATNIA RODZINA
SLAVA
TOIVON TUOLLA PUOLEN

2016
TONI ERDMANN
À PEINE J’OUVRE LES YEUX
MA VIE DE COURGETTE
A SYRIAN LOVE STORY
CARTAS DA GUERRA
KRIGEN
L’AVENIR
LA PAZZA GIOIA
SIERANEVADA
SUNTAN

2015
MUSTANG
MEDITERRANEA
UROK
45 YEARS
A PERFECT DAY
HRÚTAR
LA LOI DU MARCHÉ
SAUL FIA
TOTO SI SURORILE LUI
ZVIZDAN

2014
IDA
BANDE DE FILLES
RAZREDNI SOVRAŽNIK
FEHÉR ISTEN
HERMOSA JUVENTUD
KREUZWEG
LE MERAVIGLIE
MACONDO
TURIST
XENIA

2013
THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN
MIELE
THE SELFISH GIANT
ÄTA SOVA DÖ
GRZELI NATELI DGEEBI
KRUGOVI
OH BOY!
LA GRANDE BELLEZZA
LA PLAGA
PEVNOST

2012
IO SONO LI
CSAK A SZÉL
TABU
À PERDRE LA RAISON
BARBARA
CESARE DEVE MORIRE
CRULIC – DRUMUL SPRE DINCOLO
DJECA
L’ENFANT D’EN HAUT
LOUISE WIMMER

2011
LES NEIGES DU KILIMANDJARO
ATTENBERG
PLAY
A TORINÓI LÓ
ESSENTIAL KILLING
HABEMUS PAPAM
LE HAVRE
MISTÉRIOS DE LISBOA
MORGEN
PINA

2010
DIE FREMDE
AKADIMIA PLATONOS
ILLÉGAL
BIBLIOTHÈQUE PASCAL
INDIGÈNE D’EURASIE
IO SONO L’AMORE
LA BOCCA DEL LUPO
LOURDES
MEDALIA DE ONOARE
R

2009
WELCOME
EASTERN PLAYS
STURM
35 RHUMS
ANDER
EIN AUGENBLICK FREIHEIT
KATALIN VARGA
LOST PERSONS AREA
NORD
PANDORA’NIN KUTUSU

2008
LE SILENCE DE LORNA
DELTA
OBČAN HAVEL
IL RESTO DELLA NOTTE
REVANCHE
SÜGISBALL
SVETAT E GOLYAM I SPASENIE DEBNE 
OTVSYAKADE
SZTUCZKI
TO VERDENER
WOLKE 9

2007
AUF DER ANDEREN SEITE
4 LUNI, 3 SAPTAMINI SI 2 ZILE
BELLE TOUJOURS
CALIFORNIA DREAMIN’ [NESFARSIT]
DAS FRÄULEIN
EXILE FAMILY MOVIE
IMPORT/EXPORT
ISZKA UTAZÁSA
PLOSHCHA
KURZ DAVOR IST ES PASSIERT

SEZNAM FILMŮ 
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2019–2007
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