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Tři režimy, dvě ženy, jedna volba
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VIESTUR KAIRISH, 2020, LOTYŠSKO, ČESKO, LITVA, 118 MIN, HISTORICKÉ DRAMA,
TRAGIKOMEDIE, PŘÍSTUPNOST BEZ OMEZENÍ , DCP 2D, MP4, 1:2,35 (CINEMA SCOPE), ZVUK
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Lotyšská národní filmová cena Velký Kryštof
Herecký výkon ve vedlejší roli - Brigita Cmuntová, zvuk - Ludvík K. Bohadlo, Robert Slezák,
scénář - Viesturs Kairišs, herecký výkon v hlavní roli - Davis Suharevskis

Režie a scénář: Viesturs Kairišs |Předloha: Gunars Janovskis (kniha) |Kamera: Gints
Berzins | Hudba: Juste Janulyte | Zvuk: Ludvík K. Bohadlo, Robert Slezák (Sleepwalker) |
Producent: Julietta Sichel (8Heads Production) | Hrají: Davis Suharevskis, Brigita
Cmuntová, Agnese Cīrule, Gundars Aboliňš, Juozas Budraitis, Aidas Jurgaitis, Guntis Pelna,
Maris Susejs, Imants Slisans,..
Festivaly, prodej:
Jan Froněk, +420 602 334 246, jan@fronek.biz
Manažer distribuce: Klára Khine, +420 608 366 906, klara.khine@gmail.com
Předválečné Lotyšsko. Naivní Ansis je malířem městských cedulí. Jeho řemeslo bude
potřeba vždy - a tak jen neustále přemalovává znak města podle barev vládnoucí
garnitury a přepisuje názvy ulic. Ze Svobodné ulice, na Stalinovu a nakonec Hitlerovu.
Režimy se mění, ale duši mu nikdo nevezme. Jenomže Ansis se sám zmítá mezi
dvěma ženami - Židovkou Zislou a Lotyškou Naigou… Oceněná tragikomedie o
vítězství lidskosti.
Distributor: 8heads Productions a Klara Khine Distribution

ZAJÍMAVOSTI O FILMU
Ve filmu sledujeme lotyšské město v době předválečných politických proměn - v
autoritářském režimu, během okupace ruskými komunisty a následně i nacisty. Smyslem
filmu je zachytit hluboce bolestné a důležité období v dějinách východní Evropy. Vypráví o
nesčetných mocenských změnách během krátkého časového období, charakteristických pro
novější evropské dějiny.
Roli Zisele ztvárnila česká herečka Brigita Cmuntová (na fotce). Za tuto roli získala v
kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli cenu Velký Kryštof (Lielais Kristaps), nejvyšší
ocenění v lotyšské kinematografii.
Brigita Cmuntová se kvůli správnému lipsingu naučila všechny dialogy v latgalštině. Tímto
jazykem mluvili někdejší Latgalové. V dnešní době se jím označuje jazyk používaný ve
východní části Lotyšska, historickém regionu Latgale, kde se realizovala většina natáčení.

Film vznikl v lotyšsko - česko - litevské koprodukci, z české strany se o projekt starala
producentka Julietta Sichel z 8heads Production. Film produkce posílá do české distribuce
ve spolupráci s Klara Khine Distribution.
V hlavní roli postavy Ansise debutuje neherec Davis Suharevskis.

Distributor: 8heads Productions a Klara Khine Distribution

O TVŮRCÍCH

Viestur Kairish je lotyšský filmový, divadelní a operní režisér. Jeho filmy Leaving by the
Way (2002), Romeo and Juliet (2005), Pelican in the Desert (2014) byly uvedeny a oceněny
na prestižních světových festivalech. Kairishovým předchozím celovečerním hraným filmem
je Sibiřský deník (dříve uváděno jako Melaniina kronika), který vznikl v koprodukci
Lotyšsko/ČR/Finsko. Tento film se stal v Lotyšsku nejnavštěvovanějším snímkem roku 2016
a byl rovněž uveden na řadě mezinárodních festivalů, z hlavních soutěže festivalu kategorie
A v Tallinnu si odnesl Cenu za nejlepší kameru.

Brigita Cmuntová se narodila v roce 1984. Vystudovala obor hudebně dramatické umění na
Konzervatoři Jaroslava Ježka a tvorbu textu a scénáře na Vyšší odborné škole Jaroslava
Ježka. Během studií založila se Štěpánem Kloučkem hudební duo Brigita & Štěpán. Od roku
2018 vyučuje zpěv na Konzervatoři Jaroslava Ježka, na oddělení populárního zpěvu. Ve
svých osmnácti letech ztvárnila Ofélii v muzikálu Janka Ledeckého Hamlet: The Rock
Opera. O rok později se objevila jako Rašmí v muzikálu Gabriely Osvaldové a Ondřeje
Soukupa Mauglí a jako Sněhurka v muzikálu pro děti Sněhurka a sedm závodníků. V roce
2017 ztvárnila Elišku Toufarovou v druhé řadě televizního seriálu První republika, objevila se
i ve třetí řadě seriálu. V roce 2020 ztvárnila Sašu ve filmu Bábovky.

Distributor: 8heads Productions a Klara Khine Distribution

SLOVO REŽISÉRA
„Navzdory tragickým historickým událostem příběh obsahuje i mnoho lehkosti,
charakteristické pro smyslné vztahy mladých lidí, a humoru. Drsnost historických událostí
slouží jako provokující pozadí pro komplikovanou a křehkou povahu rané lásky.
Styl filmu se inspiruje přístupem režisérů české nové vlny, například Jiřího Menzela,
zejména jeho filmy natočenými ve spolupráci se spisovatelem Bohumilem Hrabalem, a
Miloše Formana, a kombinuje směšné provinční postavičky s obsáhlým epickým přístupem
známým z knihy Sto roků samoty od Gabriela Garcíi Márqueze. Realismus se v něm mění v
magický realismus. Navzdory tragickým historickým událostem na pozadí příběh obsahuje i
mnoho lehkosti, charakteristické pro smyslné vztahy mladých lidí, a humoru.
Film je podkreslen hudbou skvělé litevské skladatelky Justy Janulite, která zdůrazňuje
naprostou emotivnost, intimitu a citové zážitky na pozadí ničení. Naprosto zásadní je také
zvuk, za který vděčím českým zvukařům ze Studia Sleepwalker, s nimiž jsem měl možnost
pracovat už na Sibiřském deníku.
Líčení provinčního městečka a nápadně okrajového hrdiny je mi osobně blízké. Tato
zdánlivá okrajovost nás totiž spojuje s podstatou tragických událostí v Lotyšsku. Městečko je
univerzální model, na němž jsou demonstrována nejvýznamnější témata dvacátého století,
jejichž odraz dosud ovlivňuje současný život a společnost a svým způsobem vysvětluje i
procesy probíhající dnes ve východní Evropě.
V roli Ansise debutuje neherec Davis Suharevskis, v roli Zisly diváci uvidí krásnou a velmi
talentovanou českou herečku Brigitu Cmuntovou, která se kvůli správnému lipsingu naučila
všechny dialogy v latgalštině, Naigu ztvárnila Agnese Cirule a v roli židovského obchodníka
Bernšteina, otce Zisly, se českému publiku představí lotyšská filmová a divadelní hvězda,
Gundars Abolins.”

O LOTYŠSKU A TŘECH REŽIMECH
Krize politická vygradovala s velkou hospodářskou krizí. Roku 1934 Ulmanis provedl státní
převrat a zavedl autoritářský režim. Jedním ze zdůvodnění převratu bylo, že je třeba
zabránit nástupu fašistického hnutí Pērkonkrusts a provokacím baltských Němců, kteří stále
více sympatizovali s německým nacismem. …Následovalo též masivní zestátňování, které
mělo však význam spíše nacionalistický než socialistický – pod heslem „Lotyšsko Lotyšům“
Po vypuknutí druhé světové války bylo Lotyšsko
okupováno a posléze anektováno Sovětským
svazem. Během jednoho roku sovětské vlády byly
desítky tisíc Lotyšů odvlečeny do sibiřských
gulagů nebo povražděny. Němečtí vojáci byli proto
na začátku války vítáni jako osvoboditelé, avšak
později se obyvatelstvo postavilo proti nim nacisté a místní kolaboranti povraždili během
války přes 60 tis. lotyšských Židů.
Sovětská armáda vstupuje roku 1940 do Rigy

(Zdroj: Wikipedie)

Distributor: 8heads Productions a Klara Khine Distribution

