Přehled asijské kinematografie, sezóna
2014/15 v j. a v. Asii, Filmy a TV seriály

Slovo úvodem aneb
posedmé a naposled?

Vážený čtenáři, čtenářko,
moje filmová mise začala na Akiconu od roku
2009, od té doby doznala struktura mojí
přednášky, prezentace určitých změn. Snažím
se v každém přehledu představit filmy, seriály
které mohu pro daný rok s klidným svědomím
doporučit, rovněž tituly, které mému
estetickému zraku unikly v předchozí sezóně.
Dále chci poukázat na tituly, které by mohly
být zajímavé, od kterých lze mít určitá
estetická očekávání kvality, ať už jménem
režiséra, obsazením, premisou příběhu atd.
Snažím se představovat nejen osvědčené
solitéry, ale rovněž i upozornit na nové a
začínající tvůrce.
Letošní přehled nebude jiný, tedy bohužel
bude bez mojí osobní přítomnosti. Můj
dlouholetý sen a úsilí najít profesionální
podmínky, zázemí ke svojí činnosti filmového,
knižního, hudebního recenzenta (spolu s
dalšími kolegy) na oblast jižní a východní Asie
zatím stále nenašel potřebnou podporu.
Proto si vážím pořadatelů Akiconu, že mi byli
vždy ochotni dát šanci na moje přednášky
nejen ohledně filmu, ale i hudby, rozhodně se
chci na Akicon fyzicky vrátit.

Proč v této zemi stále chybí podmínky pro systematické zachycení, vytváření informací a
znalostí? Potřebujeme zajistit systematickou pravidelnou činnost, Korea, Japonsko,
Indie, čínská teritoria, země ASEAN vyprodukují stovky filmů ročně. Tolik k nedostatku
případné práce a „nepotřebnosti“ této snahy rozšířit náš obzor vědění. Naše republika si
stále nezvykla, že práce je i něco jiného, než orání na poli, výroba auta. Segment kultury
je integrální součástí společnosti, nikoliv jakousi nadstavbou pro milionáře, lidi, kteří se
nudí a neví co s volným časem.
Zprostředkovat znalosti, cítění, estetiku jiných kultur je jedním z cílů akademického,
veřejného kulturního sektoru, přál bych si, aby to stejně viděli i ostatní. Proč na rozdíl od
kulturně vyspělých zemí jako Německo, Anglie a v poslední době i Polsko
nedisponujeme profesionálním, institucionálním zajištěním pro zkoumání moderní
asijské kinematografie, literatury, hudby? Proč nemáme médium zaměřené na širokou
laickou věřejnost? Univerzity i soukromý sektor věnují této oblasti značně marginální
prostor, argumenty o nevýdělečnosti, malé velikosti trhu jsou samozřejmě směšné, i
jinde jsou tato média dotována.
Např. v Koreji má magazín (dvouměsíčník) Korean Cinema 26 členů redakce, včetně
grafiky, managmentu, je podporován Filmovou radou Koreje, dotacemi z ministerstva, u
nás možnosti takové podpory bohužel neexistují. Zajistit sponzoring ze soukromého
sektoru, velvyslanectví asijských zemí má rovněž svoje úskalí, ačkoliv se této cesty
nevzdávám, realizace je obtížná. Vážím si samozřejmě činnosti všech lidí, kteří navzdory
této situaci dělají roky pravý opak, tedy těm, kteří překládají titulky, pořádají filmové
projekce, přehlídky (zejména dlouholetý festival http://www.filmasia.cz Děkuji také
přispivatelům
stránek
http://dorama.akihabara.cz
redaktorům
webu
http://www.asianstyle.cz a všem blogerům, uživatelům CSFD, atd.
Tento přehled je dost možná mojí poslední snahou zprostředkovat filmové novinky,
nedostává se mi bohužel už času ani příležitostí stihnout dané tituly sledovat, natož je
aktivně vyhledávat, psát o nich. V blízké budoucnosti snad získám možnost pro sebe a
své případné kolegy vytvářet buď ročenku asijské kinematografie, nebo dvouměsíčník v
elektronické/papírové formě, který by referoval o teritoriu jižní a východní Asie.
Díky za vaši pozornost a dosavadní přízeň!
Váš Pavel Vaverka, léta páně 2015, Říčany u Brna
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One Third
Režie: Hiroshi Shinagawa
Minutáž: 119 minut
Žánr: akční, komedie
Hrají:
Tatsuya Fujiwara,
Koki Tanaka,
Ryuichi Kosugi
Mika Nakashima
Yosuke Kubozuka
Shinnosuke Ikehata a další

http://asianwiki.com/One_Third
Trailer
Filmu dominuje vynikajícím výkonem
https://www.youtube.com/watch Tatsuya Fujiwara, kterému zdatně
?v=CJF87d3fcW0
sekundují jeho parťáci. Neztratí se ani
ostatní herci v rolích hodně svérázných
Film mohu s klidným svědomím postaviček.
doporučit, jako zdařilou kombinaci
kriminálního,
akčního
žánru, Námět o krádeži peněz je podán
komedie.
originálním a zábavným způsobem,
takovýto film se v Japonsku často nevidí.

Čeká Vás řada nečekaných zvratů,
hodně černého humoru, režisér jde
ve stopách takových tvůrců jako
Quentin Tarantino, Guy Ritchie.

The Royal Tailor
Režie: Lee Won-Suk
Minutáž: 127 minut
Žánr: historický, drama
Hrají:
Han Suk-Kyu
Ko Soo
Park Shin-Hye
Yoon Yeon-Seok
Lee Yoo-Bi
Ma Dong-Seok a další

http://asianwiki.com/The_Royal_Tailor
Trailer
Film má nádhernou hudbu, výpravu,
https://www.youtube.com/watch kameru, ale někdy velice necitlivě skáče
?v=AF3c1hIls0M
z lehkého komediálního nadhledu,
moderního přístupu k historii do
Kostýmní velkofilm pojednávající o tragického dramatu.
dobové
módě,
tradičních
mocenských bojích na královském Nicméně některé sekvence jsou emočně
dvoře.
velmi silné. Lepší nadprůměr, a fandové
hlavních herců si to určitě nenechají ujít.

Režisér staví do centra práci a
soupeřivost dvou krejčí, kteří jsou Film získal cenu diváků na festivalu v
každý z jiné éry a usilují o přízeň Udinese, Park Shin-Hye obdržela cenu v
královské rodiny.
Koreji pro nejlepší herečku.

Tabloid Truth
Režie: Kim Kwang-Sik
Minutáž: 121 minut
Žánr: thriller/krimi
Hrají:
Kim Kang-Woo
Jun Jin-Young
Park Sung-Woong
Ko Chang-Seok
Ahn Sung-Ki
Park Won-Sang
Lee Joon-Hy

http://asianwiki.com/Tabloid_Truth
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=j956rWMEgkk
Kim Kwang-Sik je relativní nováček na
postu režiséra, jde o jeho druhý film,
předtím pracoval jako asistent režie,
scénárista.

V tomto snímku si vzal ambiciózní
námět, ukázat moc médií, PR průmysl,
téma
občanské
angažovanosti,
problematiku vládního systému, který
ovládají spíše korporace, než občané.

Velice těžká látka, o to více potěší, že
začínající tvůrce uspěl se ctí. Režisér to
zvládl na výbornou, není přehnaně
patetický, ani hysterický, má velmi tvrdý,
strohý, nekompromisní přístup k věci.

Film táhne svým výkonem vynikající Kim
Kang Woo, jehož neúnavný hrdina, který
se nevzdává je skutečně sympatický.
Vstupte do světa, kde manažer Woo-Gon
je schopen udělat pro svoji svěřenkyni
všechno a bojovat se špinavými
praktikami světa politiky, médií.

Kano
Režie: Umin Boya
Minutáž: 185 minut
Žánr: sportovní, drama, historický
Hrají: Masatoshi Nagase
Takao Osawa
Maki Sakai
Togo Igawa
Tsao Yu-Ning
Chang Hung-Yi a další

http://asianwiki.com/Kano
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=eMSCpG2pLYo
V roce 1931 se hraje baseballový turnaj
Koshien, na který se dostane i neznámý
tým Kano. K účasti na Koshien vedla
úmorná a dlouhá cesta, která začala
pod vedením japonského trenéra v roce
1929.
Nikdo mu tehdy nevěřil, že z místních
obyvatel Tchaj-wanu a Japonců lze
sestavit špičkový tým, který se může
měřit s těmi nejlepšími japonskými
hráči.

Velmi silné sportovní drama, které
zobrazuje i soužití Japonců a místních
obyvatel z dob 20.tých a 30.tých let. V
žádném případě se nenechte odradit
délkou, protože film není utahaný, nebo
nepříjemně dlouhý.
Naopak pečlivě vykresluje prostředí
charaktery, skvěle zvládá zprostředkovat
sportovní drama napětí baseballového
zápasu.

Kung Fu Jungle
Režie: Teddy Chan
Minutáž: 100 minut
Žánr: akční
Hrají:
Donnie Yen
Bai Bing
Charlie Yeung
Wang Baoqiang
Zhang Lanxin
William Chan
Alex Fong Chung-Sun
Chin Kar-Lok
David Chiang a další

http://asianwiki.com/Kung_Fu_Killer
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=DlQYdIr7ZO0

Audiovizulní stránka posouvá tento film
rovněž zcela jednoznačně do vysokých
vod nadprůměru.

Donnie Yen má po delší době jako jedna
z mála akčních hvězd Hong Kongu
pamětihodný film, který kombinuje
nejen vychytanou akci, kaskadérské
kousky při různých únicích před policií
městem, ale zvládá doručit i solidní
krimilinku policejního vyšetřování.

Donnie má konečně důstojného
protivníka, kterého podruhé ztvárnil
mladý čínský herec z pevniny (provincie
Hebei) Wang Baoqiang, jehož bojové
umění doporučuji sledovat i v jiných
titulech.
Donnie Yen je prostě stále ve formě,
lepší doporučení dát nemohu.

Nenásilné zvraty, dobře vybudované
napětí, žádné ztráty tempa, solidní
herecké výkony.

Taking The
Tiger
Mountain
Režie: Tsui Hark
Minutáž: 141 minut
Žánr: Akční, dobrodružný, válečný
Hrají:
Zhang Hanyu
Tony Leung Ka-Fai
Kenny Lin
Yu Nan
Tong Liya
Han Geng
Chen Xiao
Miu Tse a další

http://chinesemov.com/2014/The-Taking-of-TigerMountain.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=LQYKdOcrjUk
Tsui Hark byl vždy režisér vizionář,
člověk který nedělal kompromisy,
inovoval, myslel ve velkém měřítku.
Jeho poslední počin vzal čínskou klasiku
z 50.let, rozhodl se jí řádně přetvořit k
obrazu svému. Uvidíte pravda trochu
toho patosu a vynálezavosti čínské
lidové armády, jenže je to podáno
vysoce zábavnou formou, nikoliv
křečovitě, propagandisticky.

Film má naprosto skvělé obsazení, velmi
výrazné postavy, vybroušený obraz a
zvuk k dokonalosti, nemluvě o
spektakulárních nápaditých akčních
scénách, nad kterými může většina
tvůrců jen tiše závidět, nebo jít brečet
do kouta, proč je to nenapadlo.
Film ovšem není jen řetězem zběsilých
atrakcí, zvládá vypravovat i příběh,
vykreslit jednotlivé postavy, takže
dostáváte thrillerové napětí, akci,
rozmáchlé měřítko výpravy válečného
velkofilmu, nevím, co více by jste chtěli.
Obsazení tygří hory je prostě památný
film, ke kterému stojí za to se vracet.

Love on the
Cloud
Režie: Gu Changwei
Minutáž: 135 minut
Žánr: komedie, romantický, autobiografický
Hrají:
Angela Baby
Michael Chen
Zhang Luyi
Jiang Wenli
Wang Ji
Jiang Ruijia
Cao Lu
Ju Hao a další

http://chinesemov.com/2014/Love-on-the-Cloud.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=dkLxXo26uKw
Režisér Gu Changwei je kamerový
kouzelník, jehož umění můžete vidět ve
filmech legend jako Yimou Zhang (Red
Sorghum aj.), Kaige Chen (Farewell My
Concubine aj.) Později (rok 2005) se stal
sám režisérem (Peacock, 2005, Love For
Life, 2011), točil prakticky jen vážná
témata ze života současné Číny,
venkova.
Kamera a vynalézavost snímání je zde
neskutečně lahodná. To však není
jediná deviza snímku.

Námět je prostý, výpověď, parodie
filmového
průmyslu,
neustále
přepisování scénářů kvůli aktérům,
product placement. Do toho nespoutané
a veselé vtípky, příhody tří hlavních
postav, kamarádů, kteří milují film,
scénarista, herec, kameraman. Uvidíte
řadu parodií a odkazů na různé věci
filmového
světa
Asie,
včetně
Bollywoodu, fenoménu lekacích hororů,
vlny vlkodlačích filmů atd.
Tohle není film pro začátečníky, protože
bez
znalosti
tamního
filmového
prostředí, herců, režisérů a praktik se
řadě vtipů asi nezasmějete, nicméně
film vřele doporučuji i přes určitý
nedostatek chemie mezi hlavní dvojicí.

Bang Bang!
Režie: Siddharth Anand
Minutáž: 153 minut
Žánr: komedie, akční, romantický
Hrají:
Katrina Kaif
Hrithik Roshan
Danny Denzongpa
Javed Jaffrey
Pavan Malhotra
Ron Smoorenburg
Jimmy Shergill
Vikram Gokhale
Deepti Naval
Jawed El Berni, aj.

http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/594271/
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=
NhIFVlsHzwQ
Je o mně obecně známo, že nesnáším
remaky považuji je za provinění vůči
raison d'être kinematografie. Ale v tomto
případě nejsem sám, komu se tento
remake líbil více, než americký originál
Knight and Day z roku 2010.
Samozřejmě kolega Libicher (Niktorius)
správně podotýká nakolik je pro indický
film lichotivé, že nejúspěšnější titul roku
2014 je remake? Uvidíte typicky
bollywoodské ingredience, přehnanou
akci, typický humor, nějaké to hudební
číslo.

Nicméně film je to i přes nepůvodnost
třeskutě zábavný, není nic co by jste mu
mohli po technické, produkční stránce
vyčítat. Hlavní obsazení Hrithik Roshan i
Katrina Kaif odvádějí svoje party skvěle.

Nadsazenost akčních scén, svéraznost
některých postav a dějových řešeních by
neměla nikoho vylekat nebo urazit.
Popcornová zábava, která skutečně
zabaví, aniž by jste si připadali zneužiti,
obráni o svůj čas.

Total Siyapaa
Režie: Eeshwar Nivas
Minutáž: 108 minut
Žánr: komedie, romantický
Hrají:
Ali Zafar
Yami Gautam
Anupam Kher
Kiron Kher
aj.

http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/568655/
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=LVbOjiJldao
Na indické poměry relativně netradiční
film. Totální zkáza nastane, když jdete
představit rodině svou nastávající,
zejména, když vy jste z Pákistánu a ona
z Indie...
Velmi dobrá komedie, kterou opět s
přehled ovládl sympatický Ali Zafar.
Absurdní situace, jemný i trochu hrubší
humor, v něčem mi to připomnělo
francouzské dílo Blbec k večeři (1998)...
Přiznejme
si
kolik
konverzačně
zaměřených, absurdních komedií se v
Indii ročně natočí?

Velice málo, proto by jste měli tomuto
snímku věnovat pozornost, dát mu šanci.
Zejména nováčci na poli indického filmu,
žádná hudební čísla, nic vyloženě
bollywoodského tady neuvidíte.
Navíc se film odehrává v Londýně, takže
je zjevné že tvůrci záměrně cílili i na
zahraniční publikum a nikoliv pouze na
indický trh.

Filmové resty 2014
Jakkoliv mě to mrzí, bohužel zůstala řada snímků, ke kterým
jsem se nestihl probojovat, nebo nemají ještě stále anglické
titulky, nemluvě o mém kritickém nedostatku času.
Ať je to již čínský historický spektál z doby čínsko-japonské války,
občanské války mezi Maem, Čankajškem One Step Away (je k
dostání na DVD, ale bez eng titulků) s luxusním hereckým
obsazením (Sun Honglei, Alex Fong, Xu Jinglei, Gwei Lun-Mei,
Ada Choi), nebo indonéský ačkní film The Golden Cane Warrior.
Velmi dobré reference má japonský snímek Kabukicho Love
Hotel, jehož autorem je osvědčený autor Ryuichi Hiroki, jehož
filmy mohl vidět český divák i v rámci festivalu FilmAsia. V
japonských vodách vypadá zajímavě i titul The Place Where the
Sun Sits, řešící téma rivality a pomsty dvou bývalých spolužaček,
obsazení hereček jako Asumi Mizukawa a Fumino Kimura slibuje
mnohé.
Těším se také na sci-fi snímek Time Tripp App, učitelku, kterou
hraje Satomi Ishihara se neplánovaně dostane do roku 1868,
kdy se schyluje ke konci šogunátu. Režisér Toshio Lee i hlavní
herec Hiroshi Tamaki by měli zaručit kvalitu.
Smutným případem, kdy velkofilm nemá stále titulky, je čínský
akční spektál Gone With Bullets, který nepřímo navazuje na
počin Let The Bullets Fly (2010). Režisér Jiang Wen, nebo někdo
z managmentu, případně čínské vlády se prostě rozhodl, že film
nikdo s titulky neuvidí a nedorazil ani do internetových,
zásilkových obchodů. Zůstáváme tak ochuzeni o výkon hvězd
jako Qi Shu, Gong li, Ge You, Zhou Yu, Wen Zhang atd.
V Koreji vypadá zajímavě povídkový film tří režisérů (Ryoo
Seung-Wan, Han Ji-Seung, Kim Tae-Yong) Mad Sad Bad,
béčkový, akční námět o zombiích, proč ne?

Mohu rovněž doporučit hraný dokument Manshin, který vznikl i
díky podpoře lidí, kteří se na film složili během roku 2013.
Snímek vychází z knihy korejské šamanky narozené v roce 1931,
která se stále ve vysokém věku svému povolání věnuje, ačkoliv jí
to přinášelo řadu těžkostí. Velmi vzácný snímek hodný viděný,
přibližující život a kulturu Koreje.
Složitě dostupný bude pro diváka i korejský film Heartbreak
Hotel, který byl sice natočen v roce 2014, ale na festivaly a
projekce vyrazil až v roce 2015, Kang Ji-Hwan v hlavní mužské
roli je velkým lákadlem, stejně jako námět z gangsterského
prostředí, výjezd do USA. Snímek na DVD nedorazil, možná
zůstane zasunut jen v archivech různých ústavů, což je škoda.
Zaujal mě i námět korejského snímku Actress Is Too Much, ve
svém režijním debutu Yoo Jung-Hwan rozehrává příběh
začínající neschopné herečky, která odmítá vyjít vstříc
požadavkům režiséra, který se proslavil také odvážným pojetím
milostných scén ve svých filmech.
To jsou tedy další tituly, které mě pro sezónu 2014 zaujaly a tím
můj výčet zdaleka nekončí, nicméně chtěl jsem upozornit aspoň
na některé filmy, které si zaslouží Vaši pozornost, ačkoliv mi
nezbyl čas je vyhodnotit. Brzy se doufám k těmto titulům
dostanu, přiložil jsem v následující straně odkazy, ať se na filmy
můžete vrhnout sami, podívat se na trailery, podrobnosti o nich.

Filmové resty 2014
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http://asianwiki.com/Nishino_Yukihiko_no_Koi_to_Boken
http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=11775
http://asianwiki.com/3D_Omnibus_Film_(KAFA)
http://asianwiki.com/Taiyou_no_Suwaru_Bashiyo
http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=12001
http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=11993
http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=12065
http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=11984
http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=12063
http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=12011&vid
=QzEZosdxrs0#gal
http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=12012
http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=11979
http://www.csfd.cz/film/375725-secret-sharer/
http://chinesemov.com/2014/One-Step-Away.html
http://chinesemov.com/2014/Meet-Miss-Anxiety.html
http://chinesemov.com/2014/Dearest.html
http://chinesemov.com/2014/Are-You-Ready-to-MarryMe.html
http://chinesemov.com/2014/She-Recognized-theStorm.html
http://chinesemov.com/2014/Continent.html
http://chinesemov.com/2014/Fleet-of-Time.html
http://asianwiki.com/Time_Trip_App
http://asianwiki.com/Actress_is_Too_Much
http://asianwiki.com/Heartbreak_Hotel
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http://asianwiki.com/Kabukicho_Love_Hotel
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/c
ast/id/674568/
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/c
ast/id/580749/
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/c
ast/id/585331/
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/c
ast/id/576462
http://asianwiki.com/Manshin
https://www.youtube.com/watch?v=f4-Eer9YkFU

Filmové
novinky 2015

Joker Game
Režie: Yu Irie
Minutáž: 108 minut
Žánr: špionážní, akční

Hrají:
Kazuya Kamenashi
Kyoko Fukada
Yusuke Iseya
Hiroshi Yamamoto
Kiyohiko Shibukawa
Kyusaku Shimada
Hiromasa Taguchi
aj.

http://asianwiki.com/Joker_Game_(Japanese_Movie)
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=mRX7QLcMeYs
Japonci si vybrali k adaptování zajímavý
námět, fikční univerzum světa 2. sv., kde
to císařství nemá ještě spočítané a
naopak se snaží vyjít z války nějak se ctí.
Agentura D má nový přírůstek, Kato Jiro
se má jako bývalý voják stát špiónem,
ukrást plány na výrobu atomové bomby.
Kazuya Kamenashi ztvárňuje velmi
zajímavou postavu, špion s city, který
však dovede myslet pár tahů dopředu.
Trochu trikového kouzelnictví, Bonda,
MacGywera, mladého Indiana Jonese v
jednom.

Tomu se prostě nedá odolat, ještě navíc,
když druhá hlavní postava je Kyoko
Fukada, které role špionky typově
neskutečně sedí.
Film si tyká s akčními scénami
způsobem, že by se za ně nestyděl ani
Hong Kong, neuvěřitelně dravé,
výbušné, souboje na tělo. Navíc ve
kterém filmu, Vám bude někdo USA a
Velkou Británii prezentovat jako zlé
soupeře?
Tohle není jen guilty pleasure, ale
zajímavé
univerzum
se
silnými,
charismatickými charaktery, památnými
akcemi, velmi zdařilou technickou
stránkou,
včetně
hudby.
Žánr
špionážního filmu, který mi vždy chyběl
zvládli Japonci na výbornou, bravo! A
pokračování příště…

The Virgin Psychics
Režie: Sion Sono
Minutáž: 114 minut
Žánr: komedie, scifi, teenage movie
Hrají:
Shota Sometani
Elaiza Ikeda
Erina Mano
Makita Sports
Motoki Fukami
aj.

http://asianwiki.com/The_Virgin_Psychics
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=JvudswXN8lk
Známý japonský výtržník, nespoutaný a
originální tvůrce Sion Sono se rozhodl
adaptovat mangu, kde se hlavnímu
hrdinovi splní jeho sen.
Získá zvláštní schopnosti a série
dobrodružství a problémů na sebe
nenechají dlouho čekat. Můžeme
zjevně očekávat hodně trhlý humor a
zabijácké hlášky….

Poison Berry in My Brain
Režie:Yuichi Sato
Žánr: komedie
Hrají:
Yoko Maki
Yuki Furukawa
Songha
Hidetoshi Nishijima
Ryunosuke Kamiki
Yo Yoshida
aj.

http://asianwiki.com/Poison_Berry_in_My_Brain
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=Xil4d_a3-BE
Ichiko (Yoko Maki) se zamiluje do
mladšího
muže,
bohužel
její
rozhodování určuje 5 charakterů
bydlících v jejím mozku.
Očekávám od toho bláznivý a
konverzační humor alá Woody Allen,
herecký koncert Yoko Maki, která už
minimálně posledních 5 let dokazuje, že
patří k herecké elitě.

Bali Big Brother
Režie:Toshio Lee
Žánr: komedie
Minutáž: 106 minut

Hrají:
Shinichi Tsutsumi
Machiko Ono
Naoto Nakamura
Nanao
Hiroshi Tamaki
aj.

http://asianwiki.com/Bali_Big_Brother
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=56XMDgjZQPs
Očekával bych od filmu relativně lehkou
komedii, skvělé obsazení by mělo
zajistit dostatek zábavy, zejména
Shinichi Tsutsumi a Hiroshi Tamaki.
Režisér Toshio Lee, také není žádné
ořezávátko,
nepáchá začátečnické
chyby, s adaptacemi mang si uměl v
minulosti poradit dobře.

Prophecy (Yokokuhan)
Režie: Yoshihiro Nakamura
Žánr: thriller
Minutáž: 119 minut
Hrají:
Toma Ikuta
Erika Toda
Ryohei Suzuki
Gaku Hamada
Masata Kubota
Nana Komatsu
aj.

http://asianwiki.com/Yokokuhan
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=tYNRGUk_HLU
Yoshihiro Nakamura je zkušený a
zároveň originální tvůrce, aby i z
relativně
omšelého
námětu
o
anomyních
mstitelích,
hrdinech
spravelnosti, kterým jde po krku policie
dokázal vykouzlit něco více, než jen
žánrový průměr.
Navíc se můžeme těšit na to, jak v
hlavní roli zazáří Toma Ikuta, Erika
Toda, aby toho nebylo málo tento rok
běží i stejnojmenný seriál, kde je ovšem
pouze Erika.

The Inerasable
Režie: Yoshihiro Nakamura
Žánr: mysteriózní, krimi
Minutáž: 107 minut
Hrají:
Yuko Takeuchi
Sasaki Kuranosuke
Ai Hashimoto
Kentaro Sakaguchi
Kenichi Takito
aj.

http://asianwiki.com/The_Inerasable
Trailer v odkazu nahoře.

Yoshihiro Nakamura se rozhodl
adaptovat knižní novelu s hororovými a
detektivními prvky o záhadném pokoji,
který neomylně přitahuje vraždy,
sebevraždy.
K dispozici má režisér první ligu, takže je
čistě na něm, jak s potenaciálem naloží,
po roce 2010 neměl tak povedené filmy,
jako dříve, ačkoliv jeho prestiž i
rozpočet
filmů byl na vzestupu.
Uvidíme, zda překoná mírnou tvůrčí
krizi.

The Emperor in August
Režie: Masato Harada
Žánr:historický
Minutáž: 136 minut
Hrají:
Koji Yakusho
Masahiro Motoki
Tori Matsuzaka
Shinichi Tsutsumi
Misuzu Kanno
Misako Renbutsu
Erika Toda
aj.

http://asianwiki.com/The_Emperor_in_August
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=l0uE7cCqyKw
Rozpočtově i herecký nabitý velkofilm,
kde se Japonci pokusí vyrovnat s
dědictvím konce 2. sv., problematiky
kapitulace
Podle ukázek to spíše vypadá na
alibismus, revanšismus a jiné nehezké
věci, ale ať už se mýlím, nebo ne, film
bude určitě stát za to, protože nám
přiblíží trochu více japonský pohled na
konec války, také na jejich současné
uvažování, jak kapitulaci, prohraný
konflikt vnímat.

Perfect Proposal
Režie: Yoon Jae-Koo
Žánr: thriller
Minutáž: 110 minut

Hrají:
Im Soo-Jung
Yoo Yeon-Seok
Lee Kyoung-Young
Park Chul-Min
Jin Kyung
aj.

http://asianwiki.com/Perfect_Proposal
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=dOt-jGXI7bY
Režisér Yoon Jae-Koo tímto snímkem
debutuje, pustil se do žánru thrilleru,
příběhu nerovné hry dvou postav v
honbě za ziskem. Výborné výkony od
hlavníh dvojice (Im Soo-JungYoo, YeonSeok.
Na debut velmi solidní práce, film mísí
bez problémů prvky drama, romance,
thrilleru, jen některé prvky scénáře by
chtěly více dopracovat. Popřípadě by
bylo možné rozšířit více vztahovou linku
mezi oběma hlavními postavami.

Veteran
Režie: Ryoo Seung-Wan
Žánr: akční, drama
Minutáž: 123 minut

Hrají:
Hwang Jung-Min
Yoo Ah-In
Yu Hae-Jin
Oh Dal-Su
Jang Yoon-Ju
aj.

http://asianwiki.com/Veteran_-_Korean_Movie
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=LglG8l3XBAI
Action kid Ryoo Seung-Wan je poslední
roky ve formě, jeho filmy mají
vzestupnou tendenci kvality od roku
2010. Proto mě zajímá, jak si poradí ve
svém žánru kriminálního akčního
dramatu.
Hwang Jung-Min (The Unjust, New
World) je výborný herec, který skvěle
vysekává své neotasané charaktery
bojující pro, nebo proti spravedlnosti
takže důvody, proč tomuto snímku dát
šanci máte, nemluvě o nominaci pro
nejlepšího režiséra.

Assassination
Režie: Choi Dong-Hoon
Žánr: akční, historický
Minutáž: 139 minut

Hrají:
Gianna Jun
Lee Jung-Jae
Ha Jung-Woo
Cho Jin-Woong
Choi Duk-Moon
Oh Dal-Su
Heo Ji-Won
Lee Kyoung-Young
aj.

http://asianwiki.com/Assassination_(Korean_Movie)
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=L1It_7oTC2Y
Režisér Choi Dong-Hoon má rovněž
fazónu jeho filmy Jeon Woo-chi (2009),
The Thieves (2012) zaznamenaly velký
úspěch nemám důvod pochybovat i o
kvalitě jeho nového snímku, který
zpravovává
téma
protijaponského
odboje v Koreji 30.let.
Navíc kromě rozpočtu dostal k ruce i
místní hereckou smetánku, dost dobře
si nedovedu představit, že s takovými
kartami by mohl prohrát.

Korejší diváci rozhodli jasně, film
prodal přes 10 miliónů vstupenek
porazil v konkurenci zahraničních filmů
prakticky vše, co mu stálo v cestě. Film
na to potřeboval pouhé dva měsíce.

Northern Limit Line
Režie: Kim Hak-Soon
Žánr: akční, válečný
Minutáž: 130 minut

Hrají:
Kim Moo-Yul
Jin Goo
Lee Hyun-Woo
Lee Wan
Lee Chung-Ah
Chun Min-Hee
Kim Hee-Jung
aj.

http://asianwiki.com/Northern_Limit_Line
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=Cdx5BPKvFpw
Film je založen podle skutečné události
o námořním střetu plavidel jižní a
severní Koreje v červnu roku 2002.
Režisér Kim Hak-Sook není žádný
nováček, přesto jeho teprve druhý film
po 12 letech.
Můžeme očekávat tradiční korejský
patos, vlastenectví, ale také válečné
scény, napětí.

Memories of
the Sword
Režie: Park Heung-Sik
Žánr: akční, historický
Minutáž: 121 minut
Hrají:
Lee Byung-Hun
Jeon Do-Yeon
Kim Go-Eun
Lee Joon-Ho
Lee Kyoung-Young
Kim Tae-Woo
Bae Soo-Bin
Kim Soo-Ahn
aj.

http://asianwiki.com/Memories_of_the_Sword
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=mxWCTmCWfxA
Od filmu z doby dynastie Kogurjo
očekávám nejen kulervoucí vizuální
provedení, akční scény, ale i trochu toho
herectví od hlavních postav.
Režisér Park Heung-Sik se věnoval celou
svoji kariéru dramatickým filmům,
vážným tématům, určitě má schopnosti
vést herce požadovaným směrem.

Sado (The Throne)
Režie: Lee Joon-Ik
Žánr: historický
Minutáž: 125 minut
Hrají:
Song Kang-Ho
Yoo Ah-In
Moon Geun-Young
Jeon Hye-Jin
Kim Hae-Sook
aj.

http://asianwiki.com/The_Throne
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=SR89DcvmAtY
Film vypráví všem Korejcům dobře
známý příběh krále a korunního prince,
jejichž vztahy se neustále zhoršují.
Snímek získal nominaci za nejlepší film,
hudbu, scénář. Uvidíte skutečně známé
tváře, ať už je to veterán Song Kang-Ho,
nebo mladá talentovaná herečka Moon
Geung-Young, kterou zná český divák
nejen z filmů, ale především seriálů
(Painter of The Wind 2008, Cheongdam
Alice, 2012, Cinderella Stepsister, 2010).
Uvidíme, zda jsou nominace na film
oprávněné.

The Chronicle Of Blood Merchant
Režie: Ha Jung-Woo
Žánr: drama, rodinný, komedie
historický
Minutáž: 124 minut
Hrají:
Ha Jung-Woo
Ha Ji-Won
Jeon Hye-Jin
Yoon Eun-Hye
aj.

http://asianwiki.com/Chronicle_of_a_Blood_Merchant
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=Y9mBdN6F1SI
Film zobrazující ráz venkovského
korejského života v 50.tých a 60.tých
letech. Špičkové herecké obsazení,
režisér Ha Jung-Woo je jinak herec, toto
je teprve druhý snímek, který režíroval
(prvním byla komedie Fasten Your
Seatbelt, 2013).
Vyhýbám se sledování rodinných filmů,
jako Andrej Babiš placení daní, nicméně
zde učiním výjimku, protože důvěřuji
nejen obsazení před a za kamerou, ale
také kvalitě literární předlohy.

The Third Way Of Love
Režie: John H. Lee
Žánr: romantický
Minutáž: 124 minut
Hrají:
Song Seung-Heon
Liu Yifei
Jessie Chiang
Yu-Chen
Ou Han-Sheng
Bao Bei-Er
Zhou Xiao
Du Yu-Chen
aj.

http://asianwiki.com/The_Third_Way_of_Love
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=w2SALBaI4WM
Režisér John H. Lee se nesmazatelně
zapsal do historie snímkem A Moment
to Remember (2004). Uvidíme, zda i
nynější zářez v romantickém ranku bude
památný.
V hlavní roli charismatický korejský
krasavec Song Seung-Heon, čínská
kráska Liu Yifei, která možná zaznamená
tímto filmem přelom ve své kariéře.
Tedy stane se skutečnou herečkou,
nikoliv jen hezkou tváří? Nechme se
překvapit.

The Beauty Inside
Režie: Baek Jong-Yeol
Žánr: romantický, fantasy
Minutáž: 127 minut
Hrají:
Han Hyo-Joo
Park Shin-Hye
Kim Dae-Myung
Do Ji-Han
Juri Ueno
Yoon Yeon-Seok
Lee Jin-Wook
aj.

http://asianwiki.com/Beauty_Inside
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=3XcK4Elpn0s
Zajímavý námět o tom, jak se Woo-Jin
zamiluje do dívky Yi-Soo, jenže se každý
den probouzí v těle jiného muže.
Plejáda známých herců dává tušit velké
věci, navzdory tomu, že jde o režisérský
debut. Baek Jong-Yeol působil doposud
jako produkční, nebo v oddělení
marketingu. Poradí si se slibným
námětem a hereckými hvězdami?

The Coin Locker
Režie: Kim Tae Kyung
Žánr:akční, drama
Hrají:
Lee Young-Hoon
Son Yeo-Eun
Jung Wook
Pyun Bo-Seung
Baek Su-Ryeon
aj.

http://asianwiki.com/The_Coin_Locker
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=q7Y3cVTV8UM
Jeden z nejvíce navštěnovaných
korejských filmů roku 2015 (probojoval
se do první desítky na tří měsíce) má
celkem prostou zápletku.
Manželka
Yeon
prchající
před
násilnickým manželem, který díky
gamblerství dluží
peníze, kam se
podívá, plánuje utéct na Nový Zéland i
se svým synem, toho však musí
provizorně schovat ve skříňce na
nádraží a stihnout se vrátit včas…

Amor
Režie: Han Cheol-Soo
Žánr: romantický, fantasy,
melodrama
Hrají:
Jung Kyoung-Ho
Jung Yoon-Sun
Mina Fujii
aj.

http://asianwiki.com/Amor_(Korean_Movie)
Trailer viz odkaz nahoře

Mladík se bojí ztraty své přítelkyně kvůli
smrtelné nemoci, ale jednoho dne
potká ženu, která se jí podobá…
Další letošní režisérský debut. Jakkoliv
někomu může připadat námět jalový a
provařený, přesto bych tomu dal šanci,
když v hlavní mužské roli je Jung KyongHo (For Eternal Hearts, 2007, Cruel City,
2013), který rozhodně patří v Koreji k
nejtalentovanějším mladým hercům
současnosti.

Three Summer Night
Režie: Kim Sang-Jin
Žánr: komedie
Minutáž: 106 minut
Hrají:
Kim Dong-Wook
Lim Won-Hee
Son Ho-Jun
Yoon Je-Moon
Ryoo Hyoun-Kyoung
aj.

http://asianwiki.com/Three_Summer_Night
Trailer viz odkaz nahoře

Režisér Kim Sang-Jin se zapsal do dějin
korejské kinematografie především
snímkem Attack the Gas Station!
(1999), svým svérázným smyslem pro
humor. Ve svém novém snímku hodlá
líčit osudy tří přátel (loserů) během
jednoho víkendu, podobnost postav s
reálně mizernými životy v ČR čistě
náhodná….

Empire of Lust
Režie: Ahn Sang-Hoon
Žánr: historický
Minutáž: 113 minut
Hrají:
Shin Ha-Kyun
Jang Hyuk
Kang Han-Na
Kang Ha-Neul
aj.

http://asianwiki.com/Empire_of_Lust
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=3vHLlfz9Www
Film si bere na paškál počátky dynastie
Joseon, mocenské boje uvnitř královské
rodiny, různé reakce a kritici hodnotí
film na korejské poměry jako velmi
odvážný, že se vešel i do HK kategorie
CATIII.
Herecké obsazení je velmi zajímavé
(Jang Hyuk) v jedné z hlavních rolí je
minimálně lákadlem pro ženskou část
publika.

The Treacherous
Režie:Min Kyu-Dong
Žánr: historický
Minutáž: 131 minut
Hrají:
Ju Ji-Hoon
Kim Kang-Woo
Lim Ji-Yeon
Lee Yoo-Young
Cheon Ho-Jin
aj.

http://asianwiki.com/The_Treacherous
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=GSqpZV7dp0A
Film zpracovává téma soupeření o moc
jako Empire of Lust, ale o století později.
Velmi mě zajímá, jak si poradí v roli
psychotického prince Kim Kang-Woo
(který zářil ve filmu The Tabloid Truth, a
uchvátil mě také v letošním seriálu
Missing Noir M).
Hlavní ženskou postavu ztvárnila Lim JiYeon, která na to, že teprve začíná má
velice slušný herecký projev. Premiéru
měl snímek v Karlových Varech, kdy
některé komentáře hovořili o filmu ve
stylu softporno s bloodyendem,
nicméně i přes toto varování se na film
chci podívat, je to na Vás.

Wolf Totem
Režie: Jean-Jacques Annaud
Žánr: historický, drama
Minutáž: 131 minut
Hrají:
William Feng Shao-Feng
Shawn Dou Xiao
Yin Zhu-Sheng
Ankhnyam Ragchaa
Basen Zhabu
aj.

http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=11923
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=htggGbrX3qk
Film zpracovává téma čínské kulturní
revoluce, to jak hospodaření maoistů
změnilo Mongolsko. Navzdory různým
přemoudřelým kritikám, jak je film
patetický, zbytečný, jímavý atd.
Jde o špičkový velkofilm s ekologickým
poselstvím, které neotravuje, to že film
dojme se dá od tvůrce čekat. Vynikající
herecké obsazení, úchvatná kamera,
hudba Jamese Hornera jsou podle mě
ta nejlepší doporučení proč film vidět.
Je docela zázrak, že snímek na toto
téma mohl vzniknout s čínskými (ČLR),
mongolskými herci.

Protože téma drancování přírody,
zdrojů je v Mongolsku stále aktuální,
čínské firmy se nechovají zrovna
ekologicky…
Škoda, že film k nám nedorazil do kin,
tohle je snímek na velké plátno.

Time To Love
Režie: Song Di
Žánr: romantický, fantasy
Minutáž: 109 minut
Hrají:
Ivy Chen
Shawn Dou
Tony Yang
Taishen Cheng
Yu Bo
Song Yiren
Zhou Junchao
aj.

http://chinesemov.com/2015/Time-to-Love.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=wbM1Ulw5bBw
Film přináší téma nedobrovolné cesty
časem, kdy se hlavní hrdinka ocitne na
dvoře dynastie Qing, bude si muset
vybrat mezi dvěma princi.
Snímek mohu vřele doporučit, protože
režisér pojímá téma svojsky, vtipně a
svěže. Nemá problém s kombinací,
romantiky, dramatu, akčních scén.
Hudba možná někdy až moc přebijí
obraz, ale celkově i OST patří k silným
stránkám filmu. Navíc Ivy Chen patří k
nejlepším herečkám současnosti i její
výkon posouvá film do vod silného
nadprůměru.

The Assassin
Režie: Hou Hsiao-Hsien
Žánr: akční, drama, thriller
Hrají:
Shu Qi
Chang Chen
Zhou Yun
Ethan Ruan
Jack Kao
Leon Dai
Yong Mei
aj.

http://chinesemov.com/2015/The-Assassin.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=CKFtNsQ78oI
Na tento film se těším, protože režisér
Hou Hsiao-Hsien se poprvé vydává do
žánru kung-fu, akce. Navíc má k ruce
jednoho z největších kameramanů naší
doby – Mark Lee.
Takže obsazení Qi Shu, Chen Chang je
pouze třešničkou na dortu.
Český i slovenský divák mohl film vidět
na
plátně
v
rámci
projektu
http://www.be2can.eu Určitě se nejen
já nemohu dočkat, až film půjde na
DVD.

Zhong Kui - Snow Girl and the Dark Crystal

Režie: Zhao Tianyu, Peter Pau
Žánr: akční, fantasy, romantický
Hrají:
Chen Kun
Li Bingbing
Winston Chao
Bao Beier
Yang Zishan
Summer Jike
Isabella Li
Madina Memet
aj.

http://chinesemov.com/2015/Zhongkui-Snow-Girl-and-the-DarkCrystal.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=6CG7WUfILv4
Film přináší pohádku na téma souboje
lidí a démonů, luxusní kamera, OST i
obsazení přichází někdy vniveč jednak
slabším scénářem a hlavně necitlivým
používáním CGI, různých efektů.
Přesto si příznivci velkolepě pojatých,
fantasy akčně pojatých pohádek přijdou
na své, přes veškeré chyby, které film
má je to pořád přece jen lehce nad
průměrem, pro fandy hlavní dvojice
Chen Kun, Bingbing Li není co řešit.

A Tale of Three Cities

Režie: Mabel Cheung
Žánr: drama, historický
Minutáž: 130 minut
Hrají:
Tang Wei
Lau Ching-Wan
Jing Boran
Qin Hailu
aj.

http://chinesemov.com/2015/Tale-of-Three-Cities.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=vOvZOI4tUOE
Film režisérky Mabel Cheung vnáší
pohled na periodu 40. a 50.tých let.
Hlavní pár jsou vdovec a vdova, kteří
musí svůj vztah hájit před okolím a
neustálými politickými změnami.
Od filmu očekávám ani ne tak
historickou fresku, ale spíše velmi
komorní drama s dobře prokreslenými
postavami zasazené do kontextu
převratných dějinných událostí.

Who Is Undercover?

Režie: Fan Jianhui
Žánr: drama, historický, špionážní
Minutáž: 90 minut
Hrají:
Tony Leung Kai Fai
Chiling Lin
Gillian Chung
Vivian Wu
Christopher Lee
Kent Chang
aj.

http://chinesemov.com/2015/Who-Is-Undercover.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=L7trdNZ-hIk
Film se špionskou tématikou a hodně
dobře
poskládaným
hereckým
obsazením nám snad přinese nejen
dobré herecké výkony, ale i zajímavý
scénář, dramatické zvraty a napětí. V
hlavních rolích Chiling Lin a Tony Leung
Kai-Fai tomu se prostě nedá odolat

Wild City
Režie: Ringo Lam
Žánr: akční
Minutáž: 120 minut
Hrají:
Luis Koo
Shawn Yue
Tong Liya
Simon Yam
Joseph Chang
Michael Tse
aj.

http://chinesemov.com/2015/Wild-City.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=v2Y4VL1v1KE
Ringo Lam, legenda HK filmu se po 8
letech vrací, aby nám ukázal, jak má
správně fungovat a odsýpat jednoduchý
námět akčního filmu, aniž by se někde
zasekl. Kamera, akce, umně natočené
flashbacky, dravost, nic ze svého umu,
trademarku režisér neztratil.
Naopak ukázal všem, jak lze i z
provařeného námětu dostat maximum
akce, aniž by film ztrácel tempo, napětí.
Hong Kong je prostě místo snů, idejí,
spravedlnosti… Režisérova hra se
symboly, různé vizuální nápady jsou
vskutku povedené.

I kdyby se Vám nechtělo interpretovat
různé narážky, odkazy na symboly s
politickou rovinou událostí v nedávné
historii Hong Kongu, fanoušek akčních
filmů si přijde na své, bez toho aniž by
trpěl prkenným herectvím, podivnou
hudební
stopou,
slabomyslnými
dialogy, nebo nedořešenými a
nelogickými zvraty, což v dnešní době
není málo.

Lady of the Dynasty
Režie: Cheng Shi-Qing
Žánr: historický,
romantický
Minutáž: 121 minut
Hrají:
Fan Bingbing
Leon Lai
Wu Chun
Wu Gang
Joan Chen
Ning Jing
aj.

http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=17495&display_set=eng

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=yzeoR36VTz4
Režisérský debut, Cheng Shi-Qing byl
doposud scénárista. Rozhodl se
zpracovat známou legendu, částečně
historický námět o konci dynastie Tang
v 8.stol., krásné konkubíně Yang Guifei.
Zcela mimo jsou režisérovy necitlivé
snahy s byzantskou diplomatickou misí,
ideálními poměry multikulturalismu na
čínském dvoře atd. Ale oficiální důvody
pro takové počínání si jistě dovedeme
představit, neznalost to jistě nebude.
Nicméně je to velkolepá výpravná
historická freska, kde kameru mistrně
ovládá Hou Yong, dvorní kameraman
režisérů jako Yimou Zhang, Tian
Zhunagzhuag.

To co natočil se skutečně nevidí každý
den. Takže výprava, kamera, hudba
(Zbigniew Presiner) je na špičkové
úrovni, bohužel už ne tolik scénář.
Ačkoliv jsou zde mistrně zvládnuty
akční scény, film trpí určitými výpadky
tempa, ne vždy se daří vytvořit
dramatické pnutí mezi postavami.
Film měl rozpočet 32 mil. USD, utržil
20.70 mil. USD, takže je otázkou, zda
režisér Shi-Qing ještě někdy něco
natočí, ale i přes selhání ve
velkolepých rozměrech je Lady of the
Dynasty zajímavý film, který do
lehkého
nadprůměru
posouvá
charismatický Leon Lai, půvabná Fan
Bingbing, která si stejnou roli zahrála
před lety i v seriálu.

I Am Somebody
Režie: Derek Yee
Žánr: komedie
Minutáž: 121 minut
Hrají:
Wan Guo-Peng
Shen Kai
Xu Xiao-Qin
Anita Yuen
Stephen Fung
Daniel Wu
Derek Yee
Zhang Jing-Chu
Alex Fong
Andrew Lau
Felix Chong
Ann Hui
aj.

http://chinesemov.com/2015/I-Am-Somebody.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=jFYHKFp9MZU
Veterán, režisér Derek Yee patří mezi
nejvíce povolané, kteří mohou zobrazit
ve filmu těžký úděl komparzu, když ho
sám roky dělal a pracoval na všech
možných pozicích, než se stal režisérem.
Kromě
ústřední
linky
příběhu,
komparzisty, který to chce dotáhnout
daleko, očekávám řadu narážek, vtípků
pro znalé. V řadě epizodních roliček se
objeví
mnoho
slavných
jmen,
pravděpodobně budou hrát sami sebe,
takže o humor, narážky, by nemusela
být nouze.

Pouze varuji, že film bude vhodný pro
specialisty, nikoliv začátečníky, jinak
řada narážek na čínské filmy, režiséry,
herce, praktiky místního filmového
průmyslu přijdou vniveč a vy se budete
moc zasmát pouze slap stick humoru,
který ve filmu bude rovněž přítomen.

Sara
Režie: Herman Yau
Žánr: drama
Hrají:
Charlene Choi
Simon Yam
Pauline Suen
Tony Ho Wah Chiu
aj.

http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=12099

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=nZ6sIE2m5fU
Režisér Herman Yau je sice původem z
pevninské Číny, ale od děství žije v Hong
Kongu, patří mezi typické režiséry
tohoto městského státu. Yau je žánrový
všeuměl, který nemá s žádnou látkou
problém.
V tomto snímku si vzal na paškál
problém prostituce v Thajsku.

Murmur of the Hearts
Režie: Sylvia Chang
Žánr: drama
Hrají:
Isabella Leong
Ko Yue-Lin
Joseph Chang
Kewang Shixian
Jason Wang
Angelica Lee
Julian Chen
aj.

http://chinesemov.com/2015/Murmur-of-the-Hearts.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=ZqsT1rPvgNc
Režisérka Sylvia Chang nenatočila
dlouhých 7 let žádný film, nyní se vrací s
příběhem o těžkostech vztahů mladých
lidí v moderním Tchaj-wanu. Za zmínku
rovněž stojí, že svého času velmi
talentovaná herečka Isabella Leong má
hlavní roli, rovněž se vrací po 7 letech (z
důvodu mateřských povinností) do
filmové branže.
Očekávám výrazně autorský snímek,
drama
v
pomalejším
tempu,
dechberoucí kameru.

Roy
Režie: Vikramjit Singh
Žánr: drama
Minutáž: 146 minut
Hrají:
Ranbir Kapoor
Jacqueline Fernandez
Arjun Rampal
Anupam Kher
Rajit Kapoor
Asif Basra
Shernaz Patel
Barun Chanda
aj.

http://www.csfd.cz/film/354356-roy/
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=ahz3kTiGo3s
Film pracuje s námětem režisérské
tvůrčí krize, lehké stopy inspirace z
Felliniho by se snad daly najít. Vikramjit
Singh tímto sníkem jako režisér
debutuje a počíná si výborně, zvládl
udržet příběhovou linku, napětí filmu,
povedly se mu i dialogy.
K ruce měl navíc skvělé obsazení,
zkušený Arjun Rampal jako zádumčivý
režisér, sympatický Ranbir Kapoor a
Jacqueline Fernandez film táhnou.
Žánrově těžko uchopitelný film, který se
bude náročnějším a zkušenějším
divákům líbit.

Vysoká kvalita kamery i hudby také
napomáhá filmu vytvořit ty nejlepší
podmínky pro dobrý dojem z
příběhu.

Phantom
Režie: Khabir Khan
Žánr: akční
Minutáž: 136 minut
Hrají:
Saif Ali Khan
Katrina Kaif
Rajesh Tailang
Denzil Smith
aj.

http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/673371/Phantom
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v
=Su0gJWOd00M
Kabir Khan je zkušený tvůrce, který má
za sebou úspěšné filmy, ať už realisticky
pojatý Kabul Express (2006), nebo
pohádkově akční Ek Tha Tiger (2012).
V tomto snímku se rozhodl po svém
zpracovat
problematiku
velkého
teroristického útoku v Indii, Bombaji
roku 2008, toho jak na to indické úřady
zareagovaly. Kritika film sepsula,
nicméně věřím režisérovi i obsazení,
uvidíme, jak vše dopadlo.

Dil Dhadakne Do
Režie: Zoya Akthar
Žánr: drama, komedie,
romantický
Minutáž: 170 minut
Hrají:
Ranveer Singh
Priyanka Chopra
Anushka Sharma
Farhan Akhtar
Anil Kapoor
Shefali Shetty
Rahul Bose
Zarina Wahab
aj.

http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/732336
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=
ZlIaiLoBEvk
Zoya Akthar je talentovaná režisérka,
scénáristka, ve svém novém filmu
zpracovala téma dysfunkční rodiny na
výletě vysoce zábavnou formou.

i
Režie: Shankar
Žánr: Drama / Komedie /
Akční / Romantický / Thriller
Minutáž: 170 minut
Hrají:
Chiyaan' Vikram
Amy Jackson
Suresh Gopi
UpenPatel
Santhanam
Alfred Hsing
aj.

http://www.csfd.cz/film/326791-i/komentare/
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=
8uPK9Ov6Zd4
Očekávajte hodně výpravný film s
tanečními čísly, vynikající hudbou,
kterou složil A. R. Rahman, mix žánrů,
nejen klasickou love story.

Bahubali
The Beginning
Režie: S.S. Rajamouli
Žánr: fantasy, dobrodružný,
akční
Minutáž: 159 minut
Hrají:
Prabhas
Rana Daggubati
Anushka Shetty
Tamanna Bhatia
Ramya Krishnan
Nasser
Kiccha Sudeepa
Satyaraj
aj.

http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/4765128/Bahubali
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=
sOEg_YZQsTI
Výpravný fantasy, dobrodružný film,
který bude mít ještě příští rok
pokračování. Uvidíme, zda půjde o jen
velkolepě proinvestované množství
peněz na výpravu, efekty, akční scény,
nebo se dočkáme i zajímavého příběhu.

Tamasha
Režie: Imtiaz Ali
Žánr: romantický, komedie,
drama
Minutáž: 159 minut
Hrají:
Ranbir Kapoor
Deepika Padukone
Nikhil Bhagat
aj.

http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/674554/Tamasha
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=
VN_qxutU_qc
Imtiaz Ali je úspěšný režisér, mající na
svědomí tituly jako (Jab We Met, 2007,
Rockstar, 2011). Uvidíme, jak si povede
zde nyní ve svém novém filmu, jeho styl
pojetí romantiky, komedie mělo vždy
něco originálního, svojského navíc proti
zbytku konkurence.

Hamari Adhuri Kahani
Režie: Mohit Suri
Žánr: romantický, drama
Minutáž: 131 minut
Hrají:
Emraan Hashmi
Vidya Balan
Rajkummar Rao
Zachary Coffin
Amala Akkineni
aj.

http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/685005
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=
2fiT_TJlySk
Mohit Suri je relativně nový tvůrce,
těžící nejen ze svého talentu, ale také k
příslušnosti klanu Bhatt. Romantická
dramata nevyhledávám, ale když v nich
hraje jedna z nejlepších indických
hereček
Vidya
Balan,
zvědavost
převažuje.

Bajirao Mastani
Režie: Sanjay Leela Bhansali
Žánr: historický, drama
Hrají:
Ranveer Singh
Deepika Padukone
Priyanka Chopra
Mahesh Manjrekar
Tanvi Azmi
Aditya Pancholi
aj.

www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/526719
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=
NDEExEhvk1Y

Očekávám výpravnou historickou fresku
o souboji potomků Čingischána a
hinduistických vládců Indie. Režisér
Sanjay Leela Bhansali je velmi zkušený,
který vystřídal různé žánry, nemám
obavy ani o jeho nováčkovství na poli
výpravného historického filmu.
Nejsem si jistý, zda je dobrý nápad
obsadit dvě typově podobné herečky
(Deepika Padukone, Priyanka Chopra),
ale uvidíme, jak vše dopadne.

Filmové resty 2015
Ach, to všemocné božstvo čas! Mocný vládce, vítěz nad říšemi,
armádami, který odvál už většinu roku 2015. Prezentoval jsem
Vám v předchozích stránkách pouze určitý zlomek produkce,
ještě mi prakticky zbývá téměř 100 filmů k hodnocení. U
některých není jisté jejich dokončení, samotná existence, další
se pravděpodobně dostanou do kin a distribuce až v roce 2016.
Pro lepší přehled předkládám na dalších stranách odkazy.
Nepůjde o žádné příštipkaření. V čínských teritoriích má v plánu
film The Ferryman legenda HK filmu režisér Wong Kar-Wai, který
si sezval elitní obsazení (Gianna Jun, Tang Wei, Takeshi
Kaneshiro, Tony Leung Chiu-Wai). Akční žánr také nepřijde
zkrátka, pokud se zadaří realizace Crouching Tiger, Hidden
Dragon II (Michelle Yeoh, Donnie Yen, režie Yuen Woo-Ping).
Režisér Law-Chi Leung chystá místní HK verzi Sherlocka
Holmese pokračování svého snímku The Bullet Vanishes (2012),
titulem The Murderer Vanishes ( trailer vypadá skutečně lákavě
https://www.youtube.com/watch?v=1MzrOhDuSzw) V Hong
Kongu rovněž chystají nové filmy Fruit Chan (Kill Time),
Stepheun Fung (Tai Chi 3) a zejména veterán Johnnie To
(Election 3).
Jet Li údajně chystá akční film The Investiture of the Gods.
Rovněž by neměl zůstat stranou Váš zájem ohledně velké
aktivity nadané HK herečky Kareny Lam, která má letos čtyři
filmy, nejzajímavěji z nich vypadá titul Zinnia Flower.
Mrzí mě rovněž, že jsem se nestihl probojovat k filmům elitních
čínských hereček ať už z pevniny Zhao Wei (Hollywood
Adventurers, Lost in Hong Kong), nebo z Tchaj-wanu Chiling Lin
(Beijing & New York ). Filmy pro tuto sezónu má i Zhang Ziyi, ale
bůh ví, zda existují, nebo budou dokončeny včas.

V Koreji se doufám dočkáme ještě letos filmu Time Renegade,
režisér Jae-Young Kwak v posledních letech nebyl schopen
navázat kvalitou a nápaditostí na tituly (Classic, 2003,
Windstruck, 2004), které ho v minulosti proslavily, snad se tímto
filmem vrátí mezi elitu, obsazení Lim Soo-Jung, Lee Jin-Wook je
vkustku skvělá volba.
V Japonsku ještě letos budou letos také zajímavé filmy ať už
akční krimi Grasshopper (Toma Ikuta v hlavní roli), nebo
dramatické snímky, které natočil Ryuichi Hiroki.
V indickém teritoriu se rovněž určitě najde pár titulů, které buď
unikly mojí pozornosti, nebo teprve budou dokončeny do
prosince. Samozřejmě bych rád neustále posunoval horizont
vědění a poznání, netknuty zůstaly letos teritoria Malajsie,
Filipín, Pákistánu, Thajska, mám rozhodně co zlepšovat.
Doufám, že moje dosavadní činnost podnítí i ostatní. Rád
uvítám další lidi, kteří se chtějí nějakou formou podělit o svoje
dojmy z asijských filmů.
Ať už k tomu použijí FB fórum korejské, japonské, čínské filmy,
CSFD, Asianstyle, nebo svoje vlastní blogy atd. Budu velmi rád,
když česká a slovenská komunita poroste nejen, co do počtu
členů, ale i do větší hloubky a šíře svých znalostí. Jen tak
můžeme neustále rozšiřovat svůj horizont vědění, přehled o
teritoriích jižní a východní Asie.

Filmové resty 2015
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http://chinesemov.com/2015/Honeymoon-Hotel.html
http://chinesemov.com/2015/Lost-in-the-Pacific.html
http://chinesemov.com/2015/The-Investiture-of-theGods.html
http://chinesemov.com/2015/Kill-Time.html
http://chinesemov.com/2015/Forever-Young.html
http://chinesemov.com/2015/Life-Is-Like-a-Dream.html
http://chinesemov.com/2015/Tai-Chi-3.html
http://chinesemov.com/2015/The-Bodyguard.html
http://chinesemov.com/2015/The-City-in-Love.html
http://chinesemov.com/2015/Crying-Out-Love-in-the-Centerof-the-World.html
http://chinesemov.com/2015/Gun-Transit.html
http://chinesemov.com/2015/The-Prescription-for-Life.html
http://chinesemov.com/2015/Who-Moved-My-Fiancee.html
http://chinesemov.com/2015/Three-on-the-Road.html
http://chinesemov.com/2015/Lost-in-Hong-Kong.html
http://chinesemov.com/2015/Hollywood-Adventures.html
http://chinesemov.com/2015/Europa-Adventures.html
http://chinesemov.com/2015/Love-of-Magic.html
http://chinesemov.com/2015/Insanity.html
http://chinesemov.com/2015/Ever-Since-We-Love.html
http://chinesemov.com/2015/You-Are-My-Sunshine.html
http://chinesemov.com/2015/Crouching-Tiger-HiddenDragon-II.html
http://chinesemov.com/2015/Bride-Wars.html
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http://chinesemov.com/2015/11th-Day-and-One-Night.html
http://chinesemov.com/2015/All-You-Need-Is-Love.html
http://chinesemov.com/2015/Beijing-and-New-York.html
http://chinesemov.com/2015/Brothers.html
http://chinesemov.com/2015/Mountains-May-Depart.html
http://chinesemov.com/2015/Election-3.html
http://chinesemov.com/2015/Fading-Wave.html
http://chinesemov.com/2015/Lets-Get-Married.html
http://asianwiki.com/The_Bad_Man_Must_Die
http://asianwiki.com/Time_Renegade
http://asianwiki.com/Jang-Soo_Store
http://asianwiki.com/House_Full_of_Happiness
http://asianwiki.com/Cinema_no_Tenshi
http://asianwiki.com/Wonderful_Nightmare
http://asianwiki.com/My_Sassy_Girl_2
http://asianwiki.com/My_Friendly_Villains
http://asianwiki.com/Summer_Snow_(Korean_Movie)
http://asianwiki.com/After_Love
http://asianwiki.com/Initiation_Love
http://asianwiki.com/Joseon_Magician
http://asianwiki.com/The_Furthest_End_Awaits
http://asianwiki.com/Jakseoui_Byeon
http://asianwiki.com/Ten_no_Chasuke
http://asianwiki.com/Saihate_nite__Kakegae_no_Nai_Basho
http://asianwiki.com/That_Day's_Mood
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http://asianwiki.com/Iron_Girl:_Ultimate_Weapon
http://asianwiki.com/Grasshopper
http://asianwiki.com/Kakekomi_Onna_to_Kakedashi_Otoko
http://chinesemov.com/2015/The-Ferryman.html
http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=12098
http://asianwiki.com/Love_Is_A_Virus
http://afspot.net/forum/topic/804389-20150208-8-greatdirectors-plan-to-shoot-hong-kong-history/
http://asianwiki.com/The_Hymn
http://asianwiki.com/Lucid_Dream
http://asianwiki.com/Planck_Constant
http://asianwiki.com/The_Shameless
http://asianwiki.com/Because_I_Love_You_(Korean_Movie)
http://chinesemov.com/2015/The-Queens.html
http://chinesemov.com/2015/Where-the-Wind-Settles.html
http://chinesemov.com/2015/Distance.html
http://asianwiki.com/Eun-Ha
http://www.csfd.cz/film/367551-legend-of-michael-mishrathe/
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/732
589
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/685
005
http://www.csfd.cz/film/358156-gabbar/
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/537
941
http://www.csfd.cz/film/359547-bombay-samurai/
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/749
438
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/740
482
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http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/68
5003
http://asianwiki.com/Office_(Korean_Movie)
http://chinesemov.com/2015/Detective-Gui.html
http://asianwiki.com/Musudan_(Korean_Movie)
http://asianwiki.com/Nowhere_Girl
http://www.csfd.cz/film/400343/zajimavosti/?type=film
http://asianwiki.com/The_Long_Way_Home
http://chinesemov.com/2015/All-You-Need-Is-Love.html
http://chinesemov.com/2015/Office.html
http://chinesemov.com/2015/Honey-Enemy.html
http://chinesemov.com/2015/Ulterior-Motive.html
http://asianwiki.com/Right_Now,_Wrong_Then
http://asianwiki.com/My_Sister,_The_Pig_Lady
http://chinesemov.com/2015/Chronicles-of-the-GhostlyTribe.html
http://chinesemov.com/2015/Saving-Mr-Wu.html
http://chinesemov.com/2015/The-Ghouls.html
http://chinesemov.com/2015/The-Last-WomanStanding.html
http://chinesemov.com/2015/The-Investiture-of-theGods.html
http://asianwiki.com/Raintree_no_Kuni
http://asianwiki.com/The_Tiger:_An_Old_Hunter%27s_Tale
http://www.csfd.cz/film/405322-n-h-10/prehled/
http://chinesemov.com/2015/The-Witness.html
http://chinesemov.com/2015/The-Doolittle-Raid.html
http://chinesemov.com/2015/Never-Too-Late.html
http://chinesemov.com/2015/Zinnia-Flower.html

•
•

http://chinesemov.com/2015/Heaven-in-the-Dark.html
http://asianwiki.com/Female_Teacher

•

http://asianwiki.com/Chateau_de_la_Reine_(Ouhi_no_Yakata)
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http://asianwiki.com/Pandora_(Korean_Movie)
http://asianwiki.com/The_Shameless
http://asianwiki.com/The_Sound_of_a_Flower
http://asianwiki.com/The_Deal
http://asianwiki.com/Inside_Men
http://chinesemov.com/2015/The-Unbearable-Lightness-ofInspector-Fan.html
http://chinesemov.com/2015/Cold-War-2.html
http://chinesemov.com/2015/Everything-Begins-from2019.html
http://chinesemov.com/2015/Z-Storm-II.html
http://chinesemov.com/2015/The-Murderer-Vanishes.html
http://chinesemov.com/2015/The-Old-Guy.html
http://chinesemov.com/2015/The-Deadly-Reclaim.html
http://chinesemov.com/2016/The-Invincible-12.html
http://chinesemov.com/2015/Once-a-Thief.html
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Seriálové resty 2014

Osvědčené:







Healer
The Three Musketeers
I Need Romance 3
Diary Of A Night Watchman
Gomen ne Seishun!
Suteki na Sen TAXI

Pro hledače a vytrvalce:









http://wiki.d-addicts.com/The_Empress_of_China
http://chinesemov.com/tv/2014/The-Election.html
http://wiki.d-addicts.com/Ru_Guo_Wo_Ai_Ni
http://wiki.daddicts.com/Notice_from_a_Bachelorette
http://wiki.d-addicts.com/Akka
http://wiki.d-addicts.com/9_Days_Queen
http://asianwiki.com/Long_Goodbye
http://wiki.d-addicts.com/Feng_Zhong_Qi_Yuan

Healer
Režie: Lee Jung-Sub
Počet dílů: 20 x 60 minut

Hrají:
Ji Chang-Wook
Park Min-Young
Yoo Ji-Tae
Kim Mi-Kyung
Oh Gwang-Rok
Proč to vidět:
 Povedený OST – nejen instrumentální stopa, zejména titulní píseň
Eternal Love od dánské pop-rockové skupiny Michael Learns To Rock
 Silné herecké výkony
 Celkem povedený originální námět z prostředí médií
 Směs akce, romantiky, dramatu

https://www.youtube.com/watch?v=QHSEqrUGc74
http://asianwiki.com/Healer

The Three Musketeers
Režie: Kim Byung-Soo
Počet dílů: 12 x 60-75 minut

Hrají:
Jung Yong-Hwa
Lee Jin-Wook
Yang Dong-Geun
Jung Hae-In
Seo Hyun-Jin
Yu In-Young
Proč to vidět:
 Silné a dobře obsazené charaktery
 Svérázná a velmi volná adaptace Dumasovy klasiky Tři
Mušketýři, ktrerá však funguje, má vtip i švih
 Vynikající akční scény
 Pokračování v roce 2016 a 2017 se jeví jako pravděpodobné

http://asianwiki.com/The_Three_Musketeers_(Korean_Drama)

Diary Of A Night
Watchman
Režie: Lee Jo-Hwan
Počet dílů: 24 x 60 minut
Hrají:
Jung Il-Woo
Ko Sung-Hee
U-Know Yunho
Seo Ye-Ji
Yoon Tae-Young
Proč to vidět:
 Poměrně originální námět s fantasy, duchařskými
prvky
 Povedené instrumentální OST
 Vynikající akční scény
 Negativy určité scénaristické lapsy, příliš mnoho dílů
vzhledem k námětu
 Slabý výkon hlavní herečky Ko Sung-Hee

http://asianwiki.com/Night_Watchman's_Journal

I Need Romance 3
Režie: Jang Young-Woo
Počet dílů: 16 x 60 minut
Hrají:
Kim So-Yeon
Sung Joon
Namgung Min
Wang Ji-Won
Park Hyo-Joo
Yoon Seung-Ah
Park Yoo-Hwan
Proč to vidět:
 Výborná hlavní dvojice
 Na korejské poměry relativně dospělý, realistický
seriál, ukazující nešvary moderní doby, společnosti
 Příjemné OST
 Romantika, která není vydírací nebo otravná
http://asianwiki.com/I_Need_Romance_3
https://www.youtube.com/watch?v=veOKogKWT5I

Gomen ne Seishun!
Režie: Fuminori Kaneko, Daisuke Yamamuro, Ryosuke
Fukuda
Počet dílů: 10 x 54 minut
Hrají:
Rjó Nišikido, Hikari Micušima, Aoi Morikawa,Kacuhisa
Namase, Morio Kazama, Maki Sakai, Reina
Triendl, Haru, Juina Kurošima, Kento Nagajama, Džin
Širasu
Proč to vidět:
 Velmi povedená kombinace romantiky, komedie,
slice of life v dospělém podání
 Svérázné charaktery
 Vynikající humor ze školního prostředí vyplývající z
problémů koedukace

http://asianwiki.com/Saving_My_Stupid_Youth

Suteki na Sen Taxi
Režie: Masaya Kakei, Kazunari Hoshino
Počet dílů: 10 x 47 minut
Hrají:
Jutaka Takeno'uči, Nana Seino, Fumino
Kimura, Manami Koniši, Tóru Nakamura, Ken
Jasuda, Šigeru Saiki, Šótaró Mamija, Rjó
Kacudži, Šunsuke Kubozuka, Šun Sugata, Jošihiko
Hakamada, Jó Jošida, Čiaki Kurijama, Tomoja
Maeno, Jósuke Asari, Šihori Kandžija aj.
Proč to vidět:
 Zajímavý sci-fi námět
 Ironický a černý humor
 Vynikající Jutaka Takeno‘uči v hlavní roli, skvělé
obsazení hostujících herců
 Seriál skvěle kombinuje závažná témata s
nadhledem i humorem

http://asianwiki.com/Sutekina_Sen_Taxi
https://www.youtube.com/watch?v=OQjEDMe7OkM

Seriálová
sezóna 2015

Dating: What's It Like
To Be In Love?
Režie: Hideki Takeuchi, Junichi Ishikawa
Počet dílů: 10 x 48 minut
Hrají:
An Watanabe, Hiroki Hasegawa, Júto
Nakadžima, Rjóko Kuninaka, Satoru Macuo,Džun
Fubuki, Jutaka Macušige, Emi Wakui, Ai Učida

Proč to vidět:
 Svérázné charaktery, které by se neztratily ani v
Big Bang Theory
 Zajímavé téma o lidech, kteří mají sociální fobii,
jsou vyřazeni ze společnosti (hikkikomori, NEET)
 Třeskutý humor, neuvěřitelně nápadité dialogy,
situace, které se jinde nevidí
 I přes humor, nadhled při řešení vážného tématu
shledávám seriál ideově podvratný, hraje si na
revoluci, rebelii, přitom nabízí hlavnímu hrdinovi
opačné řešení, kterému se celý život vyhýbal, ale
to Vám k zábavě překážet nebude.

Second Love
Režie: Ajuko Cukahara, Osamu Katajama
Počet dílů: 7 x 50 minut
Hrají:
Kazuja Kamenaši, Kjóko Fukada, Fúka Košiba, Akari
Hajami, Susumu Teradžima, Jumi Asó, Kacuhisa
Namase, Nacuko Akijama

Proč to vidět:
 Dospělé pojetí romantické žánru s jistou dávkou
idealismu, pohádkovosti
 Výborná hlavní dvojice
 Seriál zpracovává vážné téma, jak mají mladí lidé
problém prosadit svůj talent a nadání ve společnosti
 Luxusní OST, jeho autor Tokuda Masahiro je geniální
pianista, který na minimálním prostoru dovede
vykouzlit velice silné a působivé motivy symfonické
hudby s příměsí moderní filmové hudby, popu,
nemluvě o některých baletních pasážích

War of Money

Režie: Yoshishige Miyake,Keiichiro Shiraki, Kosuke
Suzuki
Počet dílů: 11 x 50 minut
Hrají:
Tsuyoshi Kusanagi, Yuko Oshima, Fumino Kimura,
Atsuro Watabe Sho, Takada Yua Shinkawa aj.
Proč to vidět:
 Kvalitní série těžící z předlohy korejské manhwy,
TV seriálu z roku 2007
 Velmi realistické zobrazení postoje dnešní
společnosti k penězům, jejich destruktivního
vlivu na člověka
 Herecký koncert Tsuyoshi Kusanagi, Atsuro
Watabe i ženské představitelky mají kvalitu
 Vynikající dramatická hudba (rock, orchestrace),
kterou složil Yugo Kanno

Detective versus
Detectives
Režie: Yusuke Ishii, Shunsuke Shinada,Tomonobu
Moriwaki
Počet dílů: 11 x 46 minut
Hrají:
Keiko Kitagawa, Haruna Kawaguchi, Takahiro Miura, Dean
Fujioka, Masayuki Ito
aj.
Proč to vidět:
 Vynikající akčně/detektivní série těžící z manga
předlohy (Keisuke Matsuoka)
 Keiko Kitagawa je výborná jako akční hrdinka, ani
Hong Kong by se nestyděl za akční scény
 Napínavý děj, propracovaný scénář, charaktery
 Návykový ending Beautiful Chaser od BulletTrain
https://www.youtube.com/watch?v=RpIdGyHKDj8
 Perfektní dynamický a nabušený OST, který má na
svědomí íránský skladatel Nima Fakhrara (kombinace
symfonických aranží, rocku, špetka industriálu, ani
Hans Zimmer by se za to nemusel stydět)

The Girl Who Sees
Smells
Režie: Baek Soo-Chan
Počet dílů: 16 x 60 minut
Hrají:
Park Yoo-Chun, Shin Se-Kyung, Namgung Min, Yoon
Jin-Seo aj.
Proč to vidět:
 Neobvyklý detektivní námět podle komiksové
korejské předlohy
 Sympatická hlavní dvojice, relativně zajímavě
podaný záporný charakter
 Velmi dobrá atmosféra, postupné rozvíjení
příběhu
 Zamrzí ovšem nezvládnutý konec posledních
dvou dílů, určitá klišé a lapsy
http://asianwiki.com/The_Girl_Who_Sees_Smells

Missing Noir M
Režie: Lee Seung-Young
Počet dílů: 10 x 60-75 minut
Hrají:
Kang-woo Kim, Hee-soon Park, Bo-ah Jo, Gyoo-cheol
Kim, Ha-neul Kang, Chan Jeong, Yeon-doo Lee, Haejoon Park aj.
Proč to vidět:
 Originální detektivní námět, různé příběhy
postupně ústící v jednu linku
 Velmi dospělé, propracované, blíží se v něčem
západním seriálům, vhodné pro začátečníky
 Perfektní obsazení, silné charaktery, vyníkající Kim
Kang-Woo v hlavní roli
 Perfektní OST kombinující různé ruchy, industriální
prvky, střídmé orchestrace, vynikajcí ending song
Kim Yuna (má barvu hlasu jako Origa)
 Pro mě osobně nej. korejská série roku 2015
 Pokračování příští rok!

http://asianwiki.com/Missing_Noir_M
https://www.youtube.com/watch?v=tzF4DODg-K0

Warm and Cozy
Režie: Park Hong-Kyung
Počet dílů: 16 x 60 minut
Hrají:
Yoo Yeon-Seok, Kang So-Ra, Lee Sung-Jae, Kim Sung-Oh,
Lee Han-Wi, Seo Yi-An, Kim Hee-Jung, Ok Ji-Young, Jin
Young, Kim Mi-Jin aj.
Proč to vidět:
 Originální námět, scénář sestry Hongovy, řada
popkulturních narážek, odkazů, vtipů, není to seriál
pro neznalé a začátečníky
 Dobře zvládnuté střídání žánrů
 Hřejivý humor, romantika, zajímavé vizuální nápady,
celkově vřelá, letní atmosféra
 Sympatická hlavní dvojka
http://asianwiki.com/Jeju_Island_Gatsby

Yong Pal
Režie: Oh Jin-Seok
Počet dílů: 18 x 60 minut
Hrají:
Joo Won,Kim Tae-Hee,Jo Hyun-Jae,Chae Jung-An, Jung
Woong-In, aj.
Proč to vidět:
 Povedený mix žánrů, revenge story, romance, thriller
 Vynikající hlavní dvojka, je mezi nimi skutečně napětí
a chemie,vskutku dobře vypadající ikonická dvojice,
Kim Tae-Hee získala cenu pro nej. herečku
 Seriál patřil k nejsledovanějším v Koreji (okolo 20%),
získal cenu za nejlepší scénář, zajímavé vizuální
nápady, dobře zvládnutá akce
 Propracovaný příběh, série, která zvládla bez ztráty
dechu a tempa utáhnout své příběhové linie, žádný
kulhavý konec
 Dokonalý hudební podkres, instrumentální OST
(krátké orchestrální motivy s rockovými podkresem,
nebo vyklidněné skladby) je velmi povedené

http://asianwiki.com/Yong-Pal
https://www.youtube.com/watch?v=6UPt34WNFDA

Seriálové resty 2015
Bohužel se budu opakovat, řadu seriálů jsem nestihl vidět,
nebo čekám toužebně na titulky. Např. japonská série Dr.
Rintaro, kde hraje Masato Sakai psychologa se zasekla na díle
8 z 10, to vkustku nepotěší.
Přesto se můžeme se těšit ještě na řadu zajímavých seriálů, z
Japonska na krásnou dvojici Satomi Ishihara, Tomohisa
Yamashita v romantické komedii 5-9 (From Five to Nine) ,
zajímavě vypadá i série Ghostwritter, velmi mě zajímá jak
dopadne adaptace mangy City Hunter, v seriálu Angel Heart,
totiž bude účinkovat Takaya Kamikawa (vynikající
charismatický herec doporučuji titul Warui Yatsura, 2007),
Saki Aibu, Ayaka Miyoshi. Některé japonské TV filmy rovněž
vypadají lákavě.
V Koreji vypadá zajímavě mysteriózní detektivka The Village:
Achaira‘s Secret s Moon Geung-Young v hlavní roli, neméně
lákavě vypadá historický výpravný seriál Six Flying Dragons.
Shin Mina a So Ji-Sub si zahrají v seriálu Oh My Venus, jak
skloubit pracovní život a pokus o zdravou životosprávu,
cvičení. Juri Ueno se objeví v korejském seriálu The Secret
Message, takže japonští a korejští diváci už asi mají jasno, co
budou sledovat v listopadu i prosinci.

Stejně jako u filmů, i u seriálů apelují na ostatní ať nejen
sledují, ale i zveřejňují svoje dojmy, je mi samozřejmě už
tradičně líto, že absolutně nestíhám čínská teritoria, protože i
za starých dobrých časů mi na ně čas moc nevycházel.
Skutečně bych uvítal, kdyby se zde někdo zapojil, začal vyvíjet
systematickou činnost. ČLR, Hong-Kong, Tchaj-wan mají po
herecké i režisérské stránce rozhodně co nabídnout,
nezabývají se jen výpravnými historickými, kostýmními
sériemi. Na dalším slidu jsou linky na série, co jsem nestihl a
co ještě pro letošek očekávám.

Seriálové resty 2015
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http://asianwiki.com/Yokokuhan:_The_Pain
http://asianwiki.com/Reed_of_Glass
http://asianwiki.com/City_of_the_Sun
http://asianwiki.com/Utsukusiki_Wana
http://asianwiki.com/Revenge_Court_(Fukushu_Houtei)
http://asianwiki.com/The_God_of_Risk
http://asianwiki.com/Six_Flying_Dragons
http://asianwiki.com/Temisu_no_Kyuukei
http://asianwiki.com/Ghostwriter_(Drama)
http://asianwiki.com/Untitled_Drama_(T.O.P_%26_Juri_Ueno)
http://asianwiki.com/Renai_Aruaru
http://asianwiki.com/Cheese_in_the_Trap
http://asianwiki.com/God_of_Commerce:_Gaekju_2015
http://asianwiki.com/Bubblegum_(Korean_Drama)
http://asianwiki.com/Siren_(Japanese_Drama)
http://asianwiki.com/Red_Cross:_Onna_Tachi_no_Akagami
http://asianwiki.com/Angel_Heart
http://asianwiki.com/Downtown_Rocket
http://asianwiki.com/Designer_Baby
http://asianwiki.com/The_Village:_Achiara%27s_Secret
http://asianwiki.com/On_The_Day_Before_The_Wedding
http://asianwiki.com/She_Was_Pretty
http://asianwiki.com/Samurai_Sensei
http://asianwiki.com/From_Five_To_Nine

•
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http://asianwiki.com/I_Have_a_Lover
http://www.asianstyle.cz/videa/22701-zhou-mi-a-lee-dahae-si-zahraji-v-serialu-best-lover
http://asianwiki.com/Oh_My_Venus
http://asianwiki.com/Imaginary_Cat
http://asianwiki.com/Prison_School
http://asianwiki.com/Remember_(Korean_Drama)
http://asianwiki.com/Madame_Antoine
http://asianwiki.com/Dr.Rintaro,_Psychiatrist

Výhled do roku 2016
Čeká nás samozřejmě řada masivních projektů, zejména v
čínském prostoru, pokračování Opičího krále, třetí díl Painted
Skin, akční film Sword Master, který režírue Derek Yee.
Zajímavé filmy se chystají i v Indii, nejen pokračování eposu
Bahubali.
V Koreji chystají filmy hvězdy jako Ko Soo, Ye-Jin Son a další.
John H. Lee plánuje natočit válečný velkofilm z dob invaze
KLDR v 50.tých letech Operation Chromite nejen s domácími
herci, ale i účastí Liama Neesona . To vypadá značně zajímavě.
Solitér Park Chan-Wook chystá snímek Fingersmith.
To jsou samozřejmě zatím jen střípky z nadcházející filmové
sezóny pro rok 2016, věci příští budu doufám moct pečlivě
sledovat.

Ve světe seriálů je největší pozornost upřena na Koreu. Jednak
se vrací po letech do byznysu oblíbená herečka Lee Young-Ae
v titulu Saimdang, the Herstory, asistovat jí i toho bude
krasavec Song Seung-Heon.
Daleko více se třesu na dokončení seriálu Descendants of the
Sun, kde si zahraje Song Joong-Ki S, Song Hye-Kyo, to je prostě
naprosto dokonalé obsazení. Námět příběhu z prostředí
mírové mise v zahraničí mezi lékařkou a vojákem, uvidíme zda
seriál v únoru odstrartuje. Uvidíme, jestli režisér nepromrhal
astronomický rozpočet a hvězdné obsazení.
Určitě mě zajímá, jak dopadne série Goodbye Mr. Black, kde si
zahraje Lee Jin-Wook, Moon Chae-Won. Vím, námět o falešné
svatbě ohraný, ale oba herci jsou skvělí, uvidíme jaký režisér
bude obsazen, zda si zvládne poradit s komiksovou předlohou.
V Japonsku poslední dobou letí seriály z lékařského prostředí,
titul Fragile vychází sice z mangy, ale hlavní hrdina se
nebezpečně podobá Dr. Housovi, nebo známému charakteru z
Doctor X (Daimon Michiko). Jelikož však má hlavní roli Tomose
Nagoya, který sám umí utáhnout i vlakové soupravy svým
výkonem, natož seriál, tak budu trpělivě čekat na 13. leden,
kdy začíná vysílání.
To je tady můj filmově –seriálový výhled roku 2016.
Hodně příjemných zážitků přeje Pavel Vaverka
Brzy na shledanou!

Filmy 2016
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http://asianwiki.com/Fabricated_City
http://asianwiki.com/Marital_Harmony
http://www.csfd.cz/film/405378-baat-bou-bun/
http://asianwiki.com/Enishi:_The_Bride_of_Izumo
http://asianwiki.com/Iya_na_Onna
http://asianwiki.com/Anger_(Japanese_Movie)
http://asianwiki.com/Princess_Deokhye
http://asianwiki.com/A_Murderer%27s_Guide_to_Memorizati
on
http://asianwiki.com/Bounty_Hunters
http://chinesemov.com/2016/Painted-Skin-3.html
http://chinesemov.com/2016/The-Monkey-King-2.html
http://chinesemov.com/2016/My-Best-Friends-Wedding.html
http://chinesemov.com/2016/3-Body.html
http://asianwiki.com/Life-Staking_Love
http://asianwiki.com/Asura_(Korean_Movie)
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