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Premiéra 9.októbra 2014
IN FILM / ČT - ČR, 2014
Réžia: Alice Nellis

Scenár: Alice Nellis, Michal Viewegh
Kamera: Matěj Cibulka
Hudba: Michal Novinski

Hrajú: Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Vladimír Javorský, Eliška Křenková, Bolek Polívka,
Zuzana Bydžovská, Václav Neužil, Ondřej Sokol, Klára Melíšková, Zuzana Kronerová
Keby sme dokázali zastaviť čas, možno by sme si ich všimli
Našimi hrdinami sú ľudia, ktorí si život nechávajú prekĺznuť medzi prsty. Nemali by. Pre niektorých
z nich to totiž dnes večer skončí. A preto sa v ich blízkosti objavili anjeli. Ich podoba a názory vás
pravdepodobne zaskočia. Ono je to vzájomné. Ľudskému oku neviditeľní strážcovia našich osudov
bývajú zasa pre zmenu prekvapení prekážkami, ktoré sebe a im dobrovoľne staviame do cesty.
Podľa mimoriadneho románu Michala Viewegha Andělé všedního dne nakrútila režisérka Alice Nellis
originálny príbeh, v ktorom pomyselné anjelské perute nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška
Křenková a Vladimír Javorský.
Títo štyria sa snažia previesť svojich ľudských zverencov ich najťažším dňom. Učiteľ autoškoly Karel
(Bolek Polívka) sa sužuje v citovo prázdnom manželstve s Máriou (Zuzana Bydžovská), ktoré si
kompenzuje snami o svojej študentke Ester (Klára Melíšková). Tá však práve pochovala manžela
a zatiaľ nie je pripravená na nové vzťahové dobrodružstvo. Zdeněk (Václav Neužil) sa chce dnes
večer zabiť, pretože mu jeho kamarát Filip (Ondřej Sokol) prebral ženu. Tažko to nenesie len on, ale
i jeho ezotericky založená matka (Zuzana Kronerová). Tento zložitý vzťahový prepletenec rozotne
osud už za pár hodin. Aj keď anjeli majú byť nestrannými pozorovateľmi, nedá im to, aby sa aspoň
čiastočne nepokúsili situáciu zachrániť.
Alica Nellis väčšinou nakrúca filmy podľa vlastných scenárov, teraz však siahla po predlohe Michala
Viewegha. „Zaujalo mě téma té knihy. Zjednodušeně řečeno, člověk neví dne ani hodiny a každý
den může být poslední. Teoreticky to sice víme, ale prakticky tak většinou nežijeme. A čas od času
mi přijde dobré si tohle připomenout,“ hovorí režisérka.
Anjeli našeho príbehu nie sú nadprirodzené bytosti, zastupujú kladný postoj k životu, zmysel pre
humor, súcit a pochopenie.
Prístupnosť: od 12 rokov
Žáner:
komédia/dráma
Verzia:
česká

Minutáž:
97 min
Formát:
2D DCP
Distribútor: www.garfieldfilm.sk

