Přehled asijské kinematografie, sezóna
2015/16 v j. a v. Asii, Filmy a TV seriály

Perly minulého
roku 2015
 Kakekomi
 Kabukicho Love
Hotel
 Summer Snow
 Drishyam
 The Witness
 Ten Years
 The Master

Kakekomi
Režie: Masato Harada
Minutáž: 143 minut
Žánr: drama, historický
Hrají:
Yo Oizumi, Erika Toda,
Hikari Mitsushima, Rina Uchiyama,
Misuzu Kanno, Hyunri, Hana Hizuki,
Mariko Akama, Rei Otori, Yuko Miyamoto,
Shinichi Tsutsumi, Tsutomu Yamazaki
a další

http://asianwiki.com/Kakekomi
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=RNf
YL7HdPUU
Film pojednává o době let 1841-43, kdy
v tehdejším Edu panovala cenzura a
tubera. Získat tehdy rozvod bylo pro ženu
značně složité, umožňoval to chrám
Toikeidži, kam se týrané ženy mohly uchýlit,
po dobu dvou let zde žily, poté musel manžel
s rozvodem souhlasit, žena obdržela zpět
svoje věno. Film nenásilně představuje
dobové reálie, umění, sociální strukturu
společnosti.

Sleduje příběh lékaře Nobudžira (Yo Oizumi),
kovářky Jógo (Erika Toda). Výpravný snímek,
který je však spíše pojat civilně, nikoliv nějak
dramaticky, citlivá hudební stopa, která
nikterak neruší a podtrhuje celkově silný
dojem, perfektní kamera.
Erika Toda po letech, kdy měla spíše vedlejší
role (pokud pomineme TV seriály) se
perfektně popasovala s hlavní rolí, její
herectví je posledních pár let na vzestupu.
Tento výkon ji definitivně posouvá na špičku,
určitě by bylo jen dobře, aby hrála hlavní role
častěji.

Kabukicho Love Hotel
Režie: Ryuichi Hiroki
Minutáž: 135 minut
Žánr: romantický, drama, povídkový
Hrají:
Shota Sometani, Atsuko Maeda,
Kaho Minami, Lee Eun-Woo, Yutaka
Matsushige, Nao Omori, Roy, Asuka
Hinoi, Miwako Wagatsuma, Shugo
Oshinari a další

http://asianwiki.com/Kabukicho_Love_Hotel
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=j
Q6uZQmrQwY

Tradičně staví režisér do centra postavení žen
ve společnosti, ať už jsou v kategorii teen,
mladých, nebo dospělejších žen.

Ryuichi Hiroki je dlouholetý a dobře
známý tvůrce emancipačních,
romantických filmů, který začínal v
žánru pinku. V tomto filmu přivádí do
jednoho love hotelu, několik postav
(dvojicí), jejichž vztahy reflektují,
problémy moderní japonské společnosti.

Řeší se otázky nevěry, lásky, odcizení ve
společnosti, hledání toho pravého partnera
atd. Film dovede být vážný, nechybí v něm
ovšem ani humor (někdy černý), místo
přepjatých emocí uvidíte spíše poklidněji
plynoucí povídky v hořkosladkém duchu.
Velmi specifický film s podmanivou
atmosférou.
Kdo nezná blíže tvorbu režiséra a zalíbil se
mu tento film, rozhodně může zkusit i jeho
další film z roku 2015
http://asianwiki.com/Her_Granddaughter

Summer Snow
Režie: Jeon Yun-Su
Minutáž: 115 minut
Žánr: povídkový, drama
Hrají:
Ji Jin-Hee Kim, Sung-Kyun
Sung Yu-Ri, Kim Young-Chul
Lee, Gye-In, Kwak Ji-Hye, Seo
Kang-Joon, Kim Sun-Kyung
a další

http://asianwiki.com/Summer_Snow_(Korean_Movie)
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=4f
VZwXBO1oM
Režisér a scénárista Jeon Yun-Su není
žádným nováčkem filmy a scénáře tvoří
již 16 let, nejznámější je jeho historický film
Portrait of a Beauty (2008).

Tentokrát přináší povídkový film ze tří
segmentů, které neustále plynou, vytvoří
finále až na konci. Film spojuje téma
nostalgie, nenaplněných snů, lásky, citové
frustrace.

Jeden segment přináší workoholického
policistu, který selhal při hlídání své dcerky.
Další povídka představuje manažera herečky,
který sní o tom, že ji dostane na absolutní
vrchol, ale po několika letech ještě stále
superhvězdou není a příležitosti se krátí.

Třetí povídka přináší setkání boxerských
rivalů po několika dekádách. Režisér je ve
vyprávění děje celkem nápaditý, zvládá
vytvořit silné emocionální momenty,
přechází z akčního napětí do nostalgické či
romantické atmosféry, nebo odlehčí situaci
humorem. Zejména segment s herečkou (YuRi Sung) si neváhá dělat legraci z fenoménu
korejských TV seriálů, jeho klišé, fandomu.

Drishyam
Režie: Nishikant Kamat
Minutáž: 163 minut
Žánr: krimi, thriller
Hrají:
Ajay Devgan, Tabu, Shriya Saran, Ishita
Dutta, Mrinal Jadhav, Rajat Kapoor,
Kamlesh Sawant
a další

https://www.cinemalytics.com/movie/94c70718-Drishyam
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=Au
uX2j14NBg
Remake stejnojmenného malajamského
filmu z roku 2013 se stal celkem překvapivě
velkým hitem loňské sezóny. Nebál bych se
označení rodinný thriller. Obyčejný otec od
rodiny musí velmi dovedně zamaskovat
jistou událost v rodině a dokonale se
připravit na následné policejní vyšetřování.

Film kromě perfektního scénáře a
napínavého vykreslení děje zvládá s velkou
lehkostí zapracovat lokální témata, jako
zneužívání policejní autority pro soukromé
účely, šikana na školách atd.
Celkově originální snímek, kde sice pointu
vcelku bez problémů odhadnete předem, ale
zábavu Vám to rozhodně nezkazí i díky velmi
silným
hereckým
výkonům
všech
zúčastněných.

The Witness
Režie: Ahn Sang-Hoon
Minutáž: 112 minut
Žánr: akční, krimi
Hrají:
Yang Mi
Lu Han
Zhu Yawen
Wang Jingchun
Liu Ruilin
Ulrica Tang
Lai Yi
a další

http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=17233&complete_credit
s=1&display_set=eng
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=4f
keJLlm6hU
Námětově velice jednoduchý film, slepá
policistka versus psychpatický vrah, ve
většině případů, by se z toho stal lógr všech
lógrů kofeinových nápojů scénaristů. Jenže
režisér Ahn Sang-Hoon v tomto remaku
svého 4 roky starého korejského originálu
ukazuje, že i v Číně lze natočit docela dravý
a nekompromisní krimi film, který se
navzdory tamnímu trhu a omezením vydařil.
Nemohu se zbavit pocitu, že jako předloha,
nebo alespoň inspirace posloužil klasický
snímek Čekej do tmy (1967) s Audrey
Hepburn.

Jakkoliv má film prostou zápletku, tak
funguje, dávkuje solidně napětí, příběh
vyšetřování má povedené akční scény,
kameru, hudbu.
Tohle vše by nepomohlo, (znalci omluví můj
ikonoklasmus a bezbožnost), kdyby zde
nefigurovala místní Audrey Hepburn – Yang
Mi, její výkon posouvá film neomylně k
nadprůměru, stejně jako její herecký kolega
Lu Han.
Velmi svěžě podaná klasická zápletka a film,
který nikdy nenudí nebo nesklouzává k nudě,
jeden z těch skutečně povedených z
loňského roku.

Ten Years
Režie:
Zune Kwok, Wong Fei-Pang, Jevons Au
Man-Kit, Kiwi Chow Kwun-Wai,
Ng Ka-Leung(2)
Minutáž: 104 minut
Žánr: drama, povídkový, politický
Hrají:
Liu Kai-Chi
Courtney Wu
Huang Jing
Peter Chan
Lau Ho-Chi
Leung Kin-Ping
Ng Siu-Hin a další

http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=18466&complete
_credits=1&display_set=eng
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=M
4zebygSaZE
Antologický film tvůrců z Hong Kongu, kde
vyjadřují svoje vize, jak by mohlo město
vypadat za 10 let v roce 2025. Snímek získal
ocenění pro nejlepší film, patřil k
nejnavštěvovanějším
filmům,
pevnina
samozřejmě tyto detaily ignoruje, tváří se,
že film neexistuje.
Tvůrci se rozhodli ukázat, že denně žijí pod
tlakem prima nápadů KS Číny, které
zasahuje do oblastí, ve kterých má mít
město autonomii.

Obyvatelé Hong Kongu tak vyjadřují obavy,
zda budou mít v budoucnu vlastní jazyk,
ekonomiku, kulturu, nebo budou pouze pod
diktátem příkazů, média a cenzura budou
vytvářet falešný obraz reality.
Veškeré knihy, filmy budou podléhat
cenzorům a stranickým názorům, město
skončí v nesvobodě. Jednotlivé segmenty na
velmi krátké ploše využívají událostí a
reálných faktů, domýšlejí současný vývoj do
konce.
Film je samozřejmě zprávou o pocitech
jednoho malého území, ale podle mě
nesmírně závažnou.

The Master
Režie: Xu Haofeng
Minutáž: 109 minut
Žánr: akční, drama
Hrají:
Liao Fan,
Xiao Song Jia,
Jiang Wenli,
Huang Jue,
Jin Shijie,
Zhang Aoyue,
Song Yang,
Dong Xiaosong,
Madina Memet,
Leon Dai,
Chen Kuantai,
Xiong Xin-Xin,
Qiu Jirong, Li Bo

http://chinesemov.com/2015/The-Master.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=9P
KTAJ1i48o
Film, který se soustředí v rámci kung-fu
(styl Wing Chun) na boj se zbraněmi.
Neuvidíte tedy žádné neuvěřitelnosti, wirefu, ale spíše realističtěji pojatý bojový film,
který se může pyšnit dobře napsanými
postavami, scénářem.
Jakkoliv se může zdát klišoidní zápletka o
tom, jak si mistr bojového umění chce otevřít
školu, dosáhnout slávy, bohatství, děj Vás
bude překvapovat, místo permanentní akce
očekávejte rafinované napětí, dramatické
zvraty.

Hlavní herec Liao Fan získal na berlínském
filmovém festivalu cenu pro nejlepšího
herce, na Tchaj-wanu obdržel film cenu
Zlatého koně pro nejlepší akční choreografii.
Film se odehrává ve 20.tých letech, má
neskutečně autentickou atmosféru, která je
skutečně pohlcující, množství detailů,
perfektní kostýmy, výprava.
Nechybí ani trocha smyslu pro humor, takto
si představuje inteligentní akční film se silnou
dramatickou složkou, The Master představuje
svojí kvalitou snímek, který nebyl pár let k
vidění.

Filmové resty 2015, aneb
seržant Čtyřlístek chce k
recenzím i tebe!
Stejně jako loni platí, že zůstalo velké množství
filmů, které jsem jednoduše nestihl vidět, nebyly
dostupné anglické titulky, nebo film, případně jsem
nemusel ani vědět o existenci daného titulu. Proto
budu rád, když tituly v následujícím straně vezmete
jako další tipy pro sledování, recenzní práci, budu
velice rád, když mi budou chodit Vaše podněty a
reakce, případně odkazy na Vaše recenze. Rovněž
nepohrdnu ani tipy na filmy, které jste zde nenalezli,
ale Vás zaujali.
V Koreji, Japonsku, Indii, čínských teritoriích zůstalo
jistě mnohé ukryto mému zraku, proto neváhejte a
pusťte se do práce. Jen namátkou v Koreji bude
určitě zajímavým počinem film The Shameless, Kim
Nam-Gil zde ztvární undercover policistu, který se
zamiluje do milenky hlavního zločineckého bosse a
bude muset řešit nejedno morální, profesní dilema.

V čínských teritorích bych doporučil film The
Promised Land, režisér He Ping se proslavil žánrově
různými filmy z ranku akce i dramatu, patří k
zásadním tvůrcům posledních 25 let. V Japonsku z
historických a studijních důvodů bych rád viděl film
Persona Non Grata, o japonském diplomatovi Chiune Sugihara, který v Litvě zachránil před nacisty
tisíce židovských uprchlíků.
V rámci Japonska bych ještě rád upozornil na akční
filmy Iron Girl a Kiri: Shokugyo Koroshiya. V druhém
titulu hraje moje oblíbená akční herečka Yumiko
Shaku, jeho režisér Koichi Sakamoto si udělal jméno
na filmech 009-1: The End of Beginning (2013),
Girl‘s Blood (2014), Travelers (2013). Malajskočínský snímek Love Endures, vynesl jeho hlavnímu
představiteli (Liu Kai-Chi) cenu pro nejlepšího herce
v Malajsii, tolik tedy alespoň k několika mým tipům.

Filmové resty 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://chinesemov.com/2015/The-Choice.html
http://chinesemov.com/2015/Black-Mandala.html
http://asianwiki.com/Persona_Non_Grata
http://chinesemov.com/2015/Goddesses-in-theFlames-of-War.html
http://chinesemov.com/2015/Love-Endures.html
http://asianwiki.com/Kiri:_Shokugyo_Koroshiya
http://chinesemov.com/2015/Everything-Beginsfrom-2019.html
http://chinesemov.com/2015/Tales-of-Mystery.html
http://chinesemov.com/2015/Love-Shenzhen.html
http://chinesemov.com/2015/Berlin-Fairy-Tale.html
http://chinesemov.com/2015/The-PromisedLand.html
http://chinesemov.com/2015/Blind-Spot.html
http://chinesemov.com/2015/Midnight-Garage.html
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•

http://asianwiki.com/The_Hymn
http://asianwiki.com/Planck_Constant
http://asianwiki.com/The_Shameless
http://chinesemov.com/2015/Love-of-Magic.html
http://chinesemov.com/2015/Insanity.html
http://chinesemov.com/2015/Bride-Wars.html
http://asianwiki.com/Cinema_no_Tenshi
http://asianwiki.com/Wonderful_Nightmare
http://asianwiki.com/My_Friendly_Villains
http://asianwiki.com/Initiation_Love
http://asianwiki.com/Ten_no_Chasuke
http://asianwiki.com/Iron_Girl:_Ultimate_Weapon

Filmové novinky 2016

Creepy
Režie: Kiyoshi Kurosawa
Minutáž: 130 minut
Žánr: thriller, mystery
Hrají:
Hidetoshi Nishijima
Yuko Takeuchi
Haruna Kawaguchi
Masahiro Higashide
Teruyuki Kagawa
Ryoko Fujino
aj.

http://asianwiki.com/Creepy_(Japanese_Movie)
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=4j
UrlPFOwfE
Kioyshi Kurosawa je dobře znám jako
tvůrce „divných“ filmů, ale v posledních
letech se jeho snímky stávají stravitelnější a
zajímavé i pro většinové publikum. V tomto
filmu přivádí na scénu bývalého detektiva,
řešící záhadu zmizelé rodiny, ze které přežila
pouze dcera.
Uvidíme, zda Kurosawa zvládnul vytvořit z
literární předlohy zajímavý scénář a bude
umět překvapit jak v krimi tak thrillerové
složce filmu. K ruce má navíc elitní herecké
obsazení.

Enishi: The Bride of
Izumo
Režie: Hiroshi Horiuchi
Minutáž: 110 minut
Žánr: drama
Hrají:
Nozomi Sasaki
Shunya Isaka
Yuta Hiraoka
Tomiyuki Kunihiro
Lily
Toshifumi Fujimoto
Toshie Negishi
aj.

http://asianwiki.com/Enishi:_The_Bride_of_Izumo
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=dUbVs
esyi88
Film, byl sice dokončen již roku 2015, ale do
kin a tím pádem do distribuce se dostal až v
roce 2016. Budeme sledovat příběh
nastávající nevěsty (jedna z nejhezčích
japonských hereček současnosti Nozomi
Sasaki), které těsně před svatbou umře
babička. Vydá se uspořádat její věci do
městečka Izumo, objeví kromě svatebního
kimona také formuláře pro svatbu, které ji
donutí pátrat v minulosti. Očekávám velmi
lyrický film zaměřený na klasický svatební
obřad, život japonského maloměsta. Za
kamerou jeden z největších kouzelníků
oboru Christopher Doyle.

The Top Secret: Murder in Mind
Režie: Keishi Ohtomo
Žánr: sci-fi, thriller
Minutáž: 149 minut
Hrají:
Toma Ikuta
Masaki Okada
Koji Kikkawa
Tori Matsuzaka
Chiaki Kuriyama
Lisa Oda
Lily Franky
Kippei Shiina
a další.

http://asianwiki.com/The_Top_Secret:_Murder_in_Mind
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=taov2G
Tpr4Q
Režisér Keishi Ohtomo stál za úspěšnou
adaptací série Kenshin do filmů, uvidíme,
jak si poradí s manga předlohou. Zápletka je
postavena na novém technickém vynálezu,
který zpřístupňuje vzpomínky mrtvých.
Kromě vyšetřování musí policisté také řešit
etické otázky použití nového stroje. V hlavní
roli nejtalentovanější herec své generace
Toma Ikuta není jistě jediný důvod proč se
na film těšit.
Sám jsem zvědav, jak si film povede ve
srovnání s klasikou sci-fi žánru Minority
Report.

Terra Formars
Režie: Takashi Miike
Žánr: sci-fi, akční
Minutáž: 109 minut
Hrají:
Hideaki Ito
Emi Takei
Tomohisa Yamashita
Takayuki Yamada
Shun Oguri
Kane Kosugi
Rinko Kikuchi
Masaya Kato
Eiko Koike
aj.

http://asianwiki.com/Terra_Formars
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=kOxsU
7Ksyvw
Takashi Miike je nekorunovaný král
japonských úletů a zároveň obrovské
žánrové různorodosti tvorby. Úspěch
adaptace Attack On Titan vyprovokoval šéfy
filmových studií vyhledat další mangy se scifi námětem monstra vs. lidi. V roce 2599 je
Země přelidněna, Mars byl uzpůsoben k
životu pomocí mutace švábů.
15 Japonců je vysláno, aby se o hmyz
postaralo. Odhaduji to na řežbu ve stylu
hvězdná pěchota, guilty pleasure pro celou
řadu lidí, protože uvidí své hvězdy v
neobvyklých rolí.

Museum
Režie: Keishi Ohtomo
Žánr: krimi-thriller
Hrají:
Shun Oguri
Shuhei Nomura
Machiko Ono
Tomomi Maruyama
Masato Ibu
Tomoko Tabata
Mikako Ichikawa
Nao Omori

http://asianwiki.com/Museum_(Japanese_Movie)
Trailer v odkazu nahoře.
Adaptace stejnojmenné mangy (Ryosuke
Tomoe) z roku 2013-14 přivádí na světlo
kriminální případy vražd za kterými stojí muž
v žabí masce. Detektiv Hisashi Sawamura
(Shun Oguri), ho marně pronásleduje z
minulých případů, při vyšetřování zjistí, že
dalším cílem jsou jeho žena a syn.

Detective Mitarai's Casebook: The Clockwork Current
Režie: Seiji Izumi
Žánr: mystery, detektivní
Minutáž: 107 minut
Hrají:
Hiroshi Tamaki
Alice Hirose
Hikari Ishida
Hisahiro Ogura
Jun Kaname
Mitsuki Tanimura
Eisaku Yoshida
aj.

http://asianwiki.com/Detective_Mitarai%27s_Casebook:_The_Clockwor
k_Current
Trailer
Viz odkaz
Soukromý detektiv Kiyoshi Mitarai (Hiroshi
Tamaki) a Miyuki Ogawa (Alice Hirose)
vyšetřují ve Fukuyamě případy nalezených
těl v moři Seto, kde se proudy opakují
každých 6 hodin. Pátrání je zavede až do
dávné minulosti a k překvapivému závěru.

While the Women Are Sleeping

Režie: Wayne Wang
Žánr: mysteriózní
Minutáž: 103 minut
Hrají:
Takeshi Kitano
Hidetoshi Nishijima
Shiori Kutsuna
Sayuri Oyamada
Lily Franky
Hirofumi Arai
Makiko Watanabe
aj.

http://asianwiki.com/While_the_Women_Are_Sleeping
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=3Q
jC8wZ4tok
Film na základě povídky španělského
spisovatele (Javier Marais), pojednává o
krátké dovolené spisovatele Kenjiho
(Hidetoshi Nishijima), který má tvůrčí krizi,
určité manželské obtíže. V hotelu potká
neobvyklou dvojici, staršího muže (Takeshi
Kitano) a mladou dívku (Shiori Kutsuna).
Jelikož se Kenji nudí rozhodne se pár
sledovat, odhalit tajemství jejich vztahu.
Polovina kritiků mluví o tom, že je film uspal
a původní povídka zůstala ztracena v
překladu ze španělštiny do japonštiny a na
filmové plátno. Jiní kritici naopak tvrdí, že je
to velice zajímavý film, kde má Takeshi
Kitano nejlepší roli za posledních několik let.

Hong-kongský režisér Wayne Wang točí
filmy s několikaletými prolukami, každé jeho
dílo je tedy pro mě událost, sám jsem
zvědav, jak si poradil s látkou, kde hlavnímu
hrdinovi splývá realita, sen, fantazie.
Herecké obsazení považuji za velmi silné
zejména v mužské části.

Ninja The Monster
Režie: Ken Ochiai
Žánr: akční, fantasy
Minutáž: 84 minut
Hrají:
Dean Fujioka
Aoi Morikawa
Soko Wada
Rantaro Mine
aj.

http://asianwiki.com/Ninja_The_Monster
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=m
wpKj7gakFc
Ken Ochiai je relativně nový režisér, který
debutoval v roce 2013 filmem The Tiger
Mask. Námět filmu pojednává o o bývalém
ninjovi s tajemnou minulostí, který má
doprovodit princeznu do Eda. V horách
ovšem
přepadne
družinu
neznámé
monstrum. Čekám od filmu, celkem
zajímavý příběh, akci. Dean Fujioka, je
(tchaj-wansko japonský) herec, který
debutoval již před 10 lety, jeho popularita v
nedávné době stoupá. Aoi Morikawa je
prakticky začínající herečka, která však už
stihla účinkovat v některých zajímavých
titulech, uvidíme jak si poradí s hlavní rolí.

Cutie Honey: Tears
Režie: Takeshi Asai
Žánr: akční, sci-fi
Hrají:
Mariya Nishiuchi
Takahiro Miura
Sousuke Takaoka
Tasuku Nagase
Ren Imai
Hina Fukatsu
Takashi Nishina
Akiko Kurano
Takashi Sasano
Koichi Iwaki

http://asianwiki.com/Cutie_Honey:_Tears
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=Wj
esfMKidrg
Film na základě mangy (Go Nagai), kterou
snad není nutné představovat. Jde o
režisérský debut, uvidíme jak si Takeshi Asai
s látkou poradí. Obsazení vcelku neznámé,
ale podle ukázek to nevypadá na nějakou
lacinou adaptaci z donucení. Cutie Honey
musí čelit zločinné organizaci, která rozšířila
změnu počasí a záhadný virus.

A Woman Wavering In The Rain
Režie: Yoshihiro Hanno
Žánr: drama
Minutáž: 83 minut
Hrají:
Munetaka Aoki
Ito Ono
Amane Okayama
Shingo Mizusawa
Ryu Morioka
Go Jibiki
aj.

http://asianwiki.com/A_Woman_Wavering_In_The_Rain
Trailer
Viz odkaz
Další režisérský debut, Yoshihiro Hanno je
jinak profesionální hudebník a skladatel.
Film sleduje život Noria, který pracuje jako
dělník v továrně pod falešnou identitou,
nikdy nemluví o sobě, nebo své minulosti.
Jednou je požádám kolegy z práce, aby u
sebe nechal přespat ženu, která prchá před
jiným mužem.

Operation
Chromite
Režie: John H. Lee
Žánr: akční, historický
Minutáž: 110 minut
(režisérská verze 140 minut)
Hrají:
Liam Neeson
Lee Jung-Jae
Lee Beom-Soo
Jin Se-Yun
Kim Sun-A
Jung Jun-Hoo
aj.

http://asianwiki.com/Operation_Chromite
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=SGyJehv
2AFA
Film pojednává o vyloďovací operaci v
Inčonu roku 1950, která mohla být
uskutečněna na základě diverzní operace XRay. Očekávajeme epický válečný film,
charismatický Liam Neeson jako generál
Douglas McArthur, co více si lze přát?
Snad jen odvážného českého distributora, co
sežene režisérskou verzi a nechá originální
zvukovou stopu.

The Last Princess
Režie: Hur Jin-Ho
Žánr: historický
Minutáž: 127 minut
Hrají:
Son Ye-Jin
Park Hae-Il
Yoon Je-Moon
Ra Mi-Ran
Jung Sang-Hoon
Kim So-Hyeon
Ko Soo
aj.

http://asianwiki.com/The_Last_Princess_(Korean_Movie)
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=pwg5C
T1n2Os
Poslední korejská princezna Deokhye je
filmově netknuté téma. Film podle románu
ukážu období jejího života za japonské
okupace, snahu odboje dostat ji zpět do
Koreje.
Film má na svědomí režisér Hur Jin-Ho (One
Fine Spring Day,(2001) April Snow (2005),
Dangerous Liasions (2012), jeden z
nejlepších tvůrců posledních 16 let, takže
očekávání nejsou malá. Film potáhne v
hlavní roli Ye-Jin Son a ve filmu se mihne i
její mladé alterego a budoucí velká hvězda
Kim So-Hyeon, která hrála v bezpočtu filmu
a seriálů, její schopnosti mnohonásobně
přesahují její věk.

Time Renegades
Režie: Jae Young-Kwak
Žánr: drama, thriller, fantasy
Minutáž: 107 minut
Hrají:
Lim Soo-Jung
Cho Jung-Seok
Lee Jin-Wook
Jung Jin-Young
Lee Ki-Woo
On Joo-Wan
Jung Woong-In
aj.

http://asianwiki.com/Time_Renegades
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Qde82
vd_s
Jae-Young Kwak přináší ve svém novém filmu
nejen svoje typické prvky nadpřirozena,
romance ve dvou časových liniích, ale pouští
se do nového hájemství – thrilleru, krimi.
Film má velmi dobře vystavěnou příběhovou
linii, příběh lásky je prodchnut motivy
buddhismu, reinkarnace. Přesto snímek stojí
spíše na napětí z kriminálního vyšetřování,
snahy dopadnout zločince. Fandové seriálu
Signal nebo amerického filmu Frekvence určitě
nebude nutné přesvědčovat, aby se na film
podívali. U korejských diváků bodoval, u mě do
jisté míry také, byť jsem trochu rozpačitý, zda
tohle je správný směr vývoje režiséra.

Cítím ve snímku trochu snahu jít na ruku
americkému, zahraničnímu trhu obecně.

The Truth Beneath
Režie: Lee Kyoung-Mi
Žánr: detektivní
Minutáž: 102 minut
Hrají:
Son Ye-Jin
Kim Ju-Hyeok
Kim So-Hee
Shin Ji-Hoon
aj.

http://asianwiki.com/The_Truth_Beneath
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=6TE
LqLPj_IM
Režisérka Lee Kyoung-Mi přichází po 8
letech s dalším filmem. Politik uprostřed
horečnaté volební kampaně do národního
shromáždění začne postrádat dceru, jeho
žena i strana na něj vyvijí tlak, aby situaci
řešil. Logicky se mu ani jedno navrhované
řešení nelíbí, snaží se kličkovat mezi. Jeho
žena se mezitím pokouší dceru najít sama.
Film slibuje politický thriller, nahlédnutí pod
pokličku místních stranických zvyklostí, v
hlavní roli je největší hvězdou Ye-Jin Son.

Life Risking Romance
Režie: Song Min-Gyu
Žánr: romantický, komedie
Hrají:
Ha Ji-Won
Chun Jung-Myung
Chen Bolin
Yoon So-Hee
Oh Jung-Se
Song Min-Jung
Kim Won-Hae
Jung Hae-Kyun
Lee Da-In
aj.

http://asianwiki.com/Life_Risking_Romance
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=CIBD6z
3hZm8
Ha Ji Won v hlavní roli jako spisovatelka
mysteriózních románů, která je na stopě
sériovému vrahovi. Mezitím, co si skládá v
hlavě své fantazie, jak by věci mohly nebo
měly probíhat, soupeří o ni dva muži.
Jde o režisérský debut, v jedné z hlavních
rolí se objeví i tchaj-wanský herec Bolin
Chen, takže doufám, že tato romantická
komedie povede.

The Age of Shadows
Režie: Kim Jee-Won
Žánr:akční, drama, historický
Hrají:
Song Kang-Ho
Gong Yoo
Han Ji-Min
Um Tae-Goo
Shingo Tsurumi
aj.

http://asianwiki.com/The_Age_of_Shadows
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=MYB
oy5bFnQY
Film sleduje příběh jedné z odbojových
skupin, která bojovala násilnými prostředky
za nezávislost Koreje. Režisér Kim Jee-Woon
je českému publiku velmi dobře známý ( A
Tale of Two Sisters (2003) A Bittersweet life
(2005), The Good, The Bad, The Weird (2008).
V tomto snímku má k ruce hereckou elitu,
takže je na místě očekávat silné historické
drama se spektakulární akcí, výraznými
hereckými výkony.

Love, Lies
Režie:Park Heung-Sik
Žánr: historický, hudební,
drama
Minutáž: 120 minut
Hrají:
Han Hyo-Joo
Yoo Yeon-Seok
Chun Woo-Hee
Park Sung-Woong
Jang Young-Nam
Lee Han-Wi
Ryoo Hye-Young
Cha Ji-Yeon
aj.

http://asianwiki.com/Love,_Lies
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=_XNk
W5LWOcE

Film je umístěn do dob 40.let, rozvijí příběh
dvou žen (profesionálních společnic, korejská
obdoba gejš) a jednoho hudebního skladatele,
který se chce proslavit. Režisér Park Heung-Sik
má k ruce to nejlepší z mladé generace herců,
Han Hyo Joo, Yoo Yeon-Suk atd.
Film slibuje pohled na korejskou historii a
kulturu opět trochu jinak, z neznámého úhlu,
proto se velmi těším jak si s látkou všichni
zúčastnění poradili.

Musudan
Režie: Go Moo
Žánr: mysteriózní, thriller
Minutáž: 87 minut
Hrají:
Lee Ji-Ah
Kim Min-Jun
Do Ji-Han
Park Yoo-Hwan
Oh Jong-Hyuk
Kim Dong-Young
aj.

http://asianwiki.com/Musudan
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=uWAN9
190ypg
V demilitarizovaném pásmu mezi Jižní a
Severní Koreou začnou mizet a umírat lidé,
kapitán jihokorejské armády a jeho
podporučík mají pouze 24 hodin na to
podivné případy vyřešit.
Go Moo je relativně nový tvůrce, jde teprve
o jeho druhý film, hlavní hvězda, herečka Lee
Ji-Ah už nebyla ve světě stříbrného plátna
dlouhých sedm let, uvidíme, jak si s rolí
poradí, rovněž zda si vybrala dobrý film.

Dishoom
Režie: Rohit Dhawan
Žánr: akční
Minutáž: 124 minut

Hrají:
Akshaye Khanna
Parineeti Chopra
Nargis Fakhri
Akshay Kumar
John Abraham
Ram Kapoor
Kabir Bedi
Varun Dhawan
Jacqueline Fernandez
aj.

https://www.cinemalytics.com/movie/7a9c4935-Dishoom
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=DU6IdS2
gVog

Před kriketovým utkáním mezi Indií a
Pákistánem zmizí náhle nejlepší indický hráč
Viraj Sharma. Dvojice policistů musí spojit
síly, aby do 36 hodin hráče našli. Očekávejte
hodně přestřelenou akci, indický smysl pro
humor a velmi populární obsazení.

Mohenjo Daro
Režie: Ashutosh Gowariker
Žánr: akční, historický,
romantický
Minutáž: 154 minut
Hrají:
Hrithik Roshan
Pooja Hegde
Kabir Bedi
Arunoday Singh
aj.

http://www.bollywoodmdb.com/movies/mohenjo-daro/15863
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=UPZ5F
KEB02I
Indové si rozhodli nadělit ke dnu nezávislosti
historický spektál o jedné z prvních civilizací
světa
–
Mohendžodaro.
Jeden
z
nejvýraznějších indických herců Hrithik
Roshan si zopakuje spolupráci s režisérem
(Ashutosh
Gowariker),
se
kterým
spolupracoval na historickém spektálu
Joddha Akbar (2008). Těšit se můžeme
kromě masivní výpravy i na epickou hudbu
(A.R. Rahman), pamětníci seriálu Sandokan
(1976) uvidí v hlavní roli i Kabira Bediho.
Kritici film nehodnotili moc dobře (málokdy
lehce nad průměr), diváci ho ovšem
katapultovali do první desítky v žebříčku
návštěvnosti.

Rustom
Režie: Tinu Suresh Desai
Žánr: krimi, historický, drama
Minutáž: 148 minut
Hrají:
Akshay Kumar
Ileana D'cruz
Esha Gupta
Arjan Bajwa
aj.

https://www.cinemalytics.com/movie/0c626af0-Rustom
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=L83qMnb
J198
Film zasazený do 50.let, vysoký námořní
důstojník Rustom Pavri se dozví o aféře své
ženy a rozhodne se svého soka zabít.
Nicméně nic není, jak se zdá, stejně jako
svého času Dreyfusova aféra ve Francii, tak se
i tento případ se stal národním tématem číslo
1. Film putoval již po pár týdnech mezi
nejvýdělečnější snímky indické historie.
Očekávejme soudní drama, sondu do tehdejší
historie, Akshay Kumar má podle mě konečně
po letech roli, která mu sedí, místo
Křečovitých pokusů o mladíka hraje dospělého
Muže, což více odpovídá jeho visáži.

Wazir
Režie: Bejoy Nambiar
Žánr: thriller
Minutáž: 103 minut
Hrají:
Amitabh Bachchan
Farhan Akhtar
Aditi Rao Hydari
John Abraham
aj.

http://www.bollywoodmdb.com/movies/do/15908
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=
gdwM7xKOph0
Detektivní thriller o bývalém policistovi, který
se pokouší na vlastní pěst odhalit zločince z
politických pater. Film spíše, než na akci
spoléhá na propracovaný příběh, postupné
rozvíjení děje, těšit se můžete na výborně
sehrané herecké obsazení, slušnou dávku
akce. Svěží akční jednohubka, která potěší.

Madaari

Režie: Nishikant Kamat
Žánr: thriller
Minutáž: 134 minut
Hrají:
Irrfan Khan
Jimmy Shergill
Tushar Dalvi
Vishesh Bansal
aj.

http://www.bollywoodmdb.com/movies/madaari/15996
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=j4s
3JmLGLCA
Nirmal Kumar unese syna premiréra, aby se
pomstil nejen za smrt svého syna, ale vynesl
na světlo korupci různých státních úředníků.
Film nebude pouze thrillerem, pátráním po
uneseném, ale také určitou exkurzí do denní
reality Indie, kde je korupce stále silný
problém dotýkající se většiny populace.

Veerappan
Režie: Ram Gopal Varma
Žánr: akční, historický
Minutáž: 125 minut
Hrají:
Usha Jadhav
Sandeep Bharadwaj
Aftab Shivdasani
Sachiin Joshi
Lisa Ray
aj.

http://www.bollywoodmdb.com/movies/veerappan/16161
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=odSNLv
_q1dk
Režisér Ram Gopal Varma si vzal na paškál
národního banditu, který unikal svému
zničení dvě dekády. Jeho zvířecí i lidské oběti
se počítaly ve stovkách, tento „loupežník“ i
jeho rodina, gang byla aktivní v pralesech
států Karnataka, Kerala, Tamilnádu. Další film
představující současnou tvář a historii Indie,
kterou nemají jinak diváci možnost vidět.

Baar Baar
Dekho
Režie: Nitya Mehra
Žánr: romantický, drama,
fantasy
Minutáž: 141 minut
Hrají:
Siddharth Malhotra
Katrina Kaif
Sarika
Ram Kapoor
aj.

https://www.cinemalytics.com/movie/9b8f37a0-Baar-Baar-Dekho
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=Wiuj_G
Hlb64
Náměr je prostý hlavní hrdina Jai dokáže
vidět následky svých rozhodnotí na
budoucnost předem, pohybovat se časem.
Bohužel svoji schopnost tak úplně neovládá,
pokusí se však znovu uspět už ženy svého
srdce.
Nitya Mehra tímto filmem debutuje
jako režisérka, předtím pracovala jako
asistent režie - Life of Pi (2012), Don (2006)
aj. Film se stal krátce po uvedení třetí v
žebříčku návštěvnosti pro měsíc září.

Chongqing Hot Pot
Režie: Yang Qing
Minutáž: 94 minut
Žánr: drama/thriller
Hrají:
Chen Kun
Bai Baihe
Qin Hao
Yu Entai
Wang Yanlin
Yin Fang
Li Jiuxiao
Zhang Yichi
aj.

http://chinesemov.com/2016/Chongqing-Hot-Pot.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=kTVxrVQFII
Yang Qing je režisér, který v roce 2009
zabodoval svým debutem One Night in
Supermarket, kde prokázal cit pro pohyb mezi
žánry, dokázal si s klišoidními situaci poradit
originálně. Eklektický přístup prokazuje tvůrce
i v tomto snímku, kdy dovede zcela organicky
spojit prvky thrilleru, krimi, nostalgické
romance vzpomínající na středoškolská léta.
Zcela originální pojetí a řešení krimi žánru na
téma bankovní loupeže, která se nedaří, jak by
měla. V hlavní roli Chen Kun, který se snaží
nekompromisně pohnout svoje přátele k akci
za bohatstvím.

Film zvládá kromě příběhu nenásilně
zapracovat atmosféru a problémy čínského
velkoměsta. Jsou zde výrazné charaktery,
nikdo není z hlavního obsazení do počtu.
Originální dílo, kterému jsou cizí klišé a
neduhy akčních filmů.

Trivisa
Režie:
Frank Hui
Jevons Au Man-Kit
Vicky Wong
Žánr: alegorický, thriller
Minutáž: 97 minut
Hrají:
Jordan Chan,
Richie Jen,
Gordon Lam,
Kwong Leung Wong,
Suet Lam,
Hon-man Keung,
Xin-xin Xiong,
Yueh Hua

aj.

http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=17568&display_set=eng
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=CqChehmFd
qs

Antologický a zároveň alegorický film, který
sleduje situaci těsně před předáním Hong
Kongu ČLR v roce 1997. Budeme sledovat
příběh tří postav známých zločinců (jejich
charaktery jsou inspirovány skutečnými
aktéry), kteří se ještě chtějí pokusit o velkou
akci. Jednotlivé povídky navzájem plynou a
film samozřejmě končí o půlnoci 1.7. 1997.
Celým filmem se kromě příběhů tří postav
táhnou motivy úzkosti, frustrace, atmosféry
okolo předání města Číně, nemluvě o
dobových TV záběrech.Napětí je
všudypřítomné, akce je spíše v pozadí a
podána realisticky.

Tento film reaguje na současnou situaci
Hong Kongu, kdy se jeho občané cítí
ohroženi na svých svobodách, stejně jako v
roce 1997.
Pro ty kteří neznají tamní kontext historie,
nebo filmy bude zbytečné filmy sledovat,
bude jim připadat jako žánrový podvod,
což také svým způsobem je. Ostatní kteří
dlouhodobě situaci v čínských teritoriích
sledují si k filmu určitě najdou cestu.
Johnnie To udělal záslužnou věc, že jako
producent vyvedl z temnoty tři nové
režiséry, snad jsme svědky zrození nové éry
a vlny hongkongského filmu.

Three
Režie: Johnnie To
Žánr: thriller
Minutáž: 88 minut
Hrají:
Louis Koo
Wallace Chung
Zhao Wei
Lam Suet
Lo Hoi-Pang
Timmy Hung
Michael Tse
aj.

http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=17567&display_set=eng
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=B5jM4KXd4A
Námět je prostý známý zločinec, ví že bude
chycen, proto se vzdá, žádá o svoje léčení
v nemocnici. Detektiv mu vyhoví, i když ví
o jeho plánu na vysvobození, rozhodne se,
že tak zlikviduje celý gang jednou provždy.
Johnnie To má k ruce to nejlepší možné
obsazení z Hong Kongu a Číny, jen zamrzí
globální demence ohledně dabování s
ohledem na mezinárodní trh. V kantonské
audio stopě jsou dva hlavní (mandarínský
mluvící) herci předabováni do kantonštiny. V
mandarínské audiostopě, mluví dva hlavní
herci svým hlasem mandarínsky, ale všichni
ostatní jsou předabováni do mandarínštiny.

Kéž by někomu z ekonomické sekce došlo,
že 70% výkonu herce je jeho hlas a nechal
všem hercům jejich původní hlas, bez
ohledu na typ jazyka. Tedy pokud tvůrce,
chce, aby postava hovořila jiným, než
rodným jazykem herce, budiž, ale musí to
být hlas toho herce, herečky.

I Am Not Madame Bovary
Režie: Feng Xiaogang
Žánr: komedie, drama
Hrají:
Fan Bingbing
Guo Tao
Da Peng
Zhang Jiayi
Yu Hewei
Tian Xiaojie
Zhang Yi
aj.

http://chinesemov.com/2016/I-Am-Not-Madame-Bovary.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=9TfC
wyjSLfw
Feng Xiaogang je dobře známý režisér, který
proslul šíří a univerzálností své tvorby ( heist
movie A World Without Thieves (2004), akční,
historické drama The Banquet (2006),
romantické, komediální drama If You Are the
One (2008) atd.)
V tomto filmu si vzal jako námět knihu
„Nezabila jsem svého manžela“ (Liu Zhenyun).
Žena plánuje pomstu proti svému exmanželovi.

For A Few Bullets

Režie: Pan Anzi
Žánr: akční, western, romantický,
komedie
Hrají:
Kenny Lin
Zhang Jingchu
Vivian Dawson
Tengger
Liu Xiaoqing
Shi Yanfei
Kenneth Tsang
aj.

http://chinesemov.com/2016/For-a-Few-Bullets.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=o6qn99p
pm-g
Film přináší mix akce západního i východního
stylu, dobrodružný film s kapkou romance.
Žánr mandžuský western opět ožívá po filmu
The Good, The Bad, The Weird (2008). Děj je
situován do Mandžuska 40. let 20. stol.,
Japonci se pokouší legitimizovat svoji
nadvládu v Číně, zdůvěryhodnit místní
loutkovou vládu. Usilují o získání artefaktu z
doby dynastie Yuan, stejně jako čínský odboj.
Film drží nad vodou hlavní dvojice, zejména
Zhang Jingchu, která se představuje po mnoha
letech znovu v akční roli a vyloženě ji tento
žánr sedí.
Film sice využívá různá známá klišé, ale je
zábavný, napínavý, naplno umí vtáhnout díky
své akční stránce a postavám.

Film trpí občasným necitlivým použitím CGI
a efektů, většinou je ale velmi výpravný a
působivý. Uvidíte krvavé intenzivní finále a
zajímavého záporného hrdinu, filmem se
prostě nese určitý sentiment z 2. sv, aniž by
však byl příliš tíživý a rušivý.

Heaven In The Dark
Režie: Steve Yuen Kim-Wai
Žánr: drama
Minutáž: 90 minut

Hrají:
Jacky Cheung
Karena Lam
Michelle Wai
Catherine Chau
Wong Hei
Anthony Wong
Edmond So
Helena Law
Vincci Cheuk
Tyson Chak
Rosa Maria Velasco
aj.

http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=17539&display_set=eng
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=5vcfrfY
LGXM
Steve Yuen Kim-Wai debutuje tímto
snímkem, adaptuje divadelní hru
„French Kiss“ (2005) od Candace Chong.
Aféra mezi pastorem Marcem (Jacky
Cheung) a dívkou Michelle (Karena Lam),
která obviní pastora ze sexuálního
obtěžování. Soud změní oběma životy,
ovšem jinak, než čekali. Po několika letech
se znova setkají, jak se zachovají?

Hlavní dvojice herců setkává po 14 letech
opět v jednom filmu, jde o ikonický pár z
legenrádního filmu July Rhapsody (2002).
Očekávejte drama těžkého kalibru.

Kill Time
Režie: Fruit Chan
Žánr: mystery, detektivní, romance
Minutáž: 102 minut
Hrají:
Angela Baby
Ethan Ruan
Zhang Chao
Re Yizha
Hao Lei
Huang Jue
Yin Zhusheng
Lam Suet
Pan Hong
Kou Zhenhai
Song Ning

aj.

http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=17555&display_set=eng
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=MY1KE
LA4lFc
Fruit Chan je výraznou postavou hong
kongského filmu už dvě dekády, nyní vyrazil
vydělávat yuany na pevnivnu, jako mnoho
jeho kolegů. Nicméně jeho film slibuje
zajímavou podívanou.
Tian Xioamai (Angelababy), navštíví podivný
web Witch‘s Zone, kde shání oblíbenou
hudbu svého otce. Koupí si zde i šátek, který
spustí její paměť na zapomenutou minulost,
stane se stopou ve vyšetřování záhadné
vraždy.

Time Raiders
Režie: Daniel Lee
Žánr: akční,
dobrodružný, fantasy
Minutáž: 122 minut
Hrají:
Lu Han
Jing Boran
Sandra Ma
Wang Jingchun
Zhang Boyu
Pierre Ngo
aj.

http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=19060&display_set=eng
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=0XtC3Tp
OA8o
Jedním z nejpopulárnějších žánrů se náhle
stala tématika vykradačů hrobů. Filmy, TV
seriály, knižní předlohy způsobují posledních
pár let komerční závar. Trvalo to však skoro
jednu dekádu, než se předlohy dostaly na
výsluní filmového a herního průmyslu v
čínských teritoriích. Time Raiders pokračuje
v tomto trendu, na rozdíl od svých loňských
souputníků je však mnohem více uvolněnější,
umí se brát s nadhledem, je technicky lépe
zpracovaný. Film kombinuje dobrodružný,
akční film, lehce mysteriózní námět o kultuře
dávno ztracené v poušti Gobi.

V hlavní roli pubertálně vypadající (ale
sympatický) Lu Han jako Wu Xie (nájezdník
hrobek v zácviku), druhou hlavní úlohu
obstaral Jing Boran jako málomluvný
bojovník Zhang.
Film velmi dobře kombinuje napětí, akční
scény, nikdy nenudí, nebo nevypadne z
tempa, spektál letošního roku, který trhá
rekordy ve sledovanosti, vydělal za dva
měsíce 1 miliardu yuanů. Hong Kong dodal
jak režiséra – Daniel Lee, tak vynikajícího
hudebního skladatele – Henry Lai.

Operation
Mekong
Režie: Dante Lam
Žánr: akční, thriller

Hrají:
Zhang Hanyu
Eddie Peng
Joyce Feng
Sean Wu
Wang Ban
Johnathan Wu
aj.

http://chinesemov.com/2016/Operation-Mekong.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ia_F
NaWCc
Hong kongský režisér Dante Lam se proslavil
svými akčními thrillery, zde má k ruce, jak
hvězdy z pevninské Číny, tak v současnosti
asi nejpopulárnějšího herce Tchaj-wanu a
čínských teritorií – Eddieho Penga. Neváhal
obětovat jeho visáž, aby vytvořil reálněji
vypadajícího hrdinu, který se dostal do tajné
operace v nechvalně známém drogovém
trojúhelníku na povodí řeky Mekong.
Očekávat můžeme velkolepou akci a dusnou
atmosféru thrilleru, inspirovaného
skutečnými událostmi.

Call Of Heroes
Režie: Benny Chan
Žánr: akční
Hrají:
Lau Ching-Wan
Louis Koo
Eddie Peng
Yuan Quan
Maggie Jiang
Liu Kai-Chi
Jacky Wu Jing
aj.

http://chinesemov.com/2016/Call-of-Heroes.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=lG_CTZ
9uk4E
Film je zasazen do roku 1914, když už se
moc dynastie Qing zhroutila, zemi vládli
různí vojenští velitelé. Syn jednoho z nich –
John Doe (Luis Koo), je odsouzen k trestu
smrti ve jedné vesnici. Vesničané mají na
výběr, zda viníka vydat zpět jeho otci nebo
bojovat s armádou.
Benny Chan je spolehlivý režisér akčních
filmů, choreografii obstaral veterán oboru
Sammo Hung, takže bychom se neměli bát
žádného průšvihu. Klasický akční film z Hong
Kongu, který snad potěší, když už
nepřekvapí.

One Night Only

Režie: Matt Wu
Žánr: akční, drama, romantický
Hrají:
Aaron Kwok
Yang Zishan
Hao Lei
Andy On
Jack Kao
Zhou Yutong
Li Haofei
Jessie Li
aj.

http://chinesemov.com/2016/One-Night-Only.html
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=wvfafdI
u9ak
Režisérský debut tchaj-wanského herce
Matta Wu, který za čínské peníze natočil z
herci tří teritorií zajímavý mix žánrů, který
sbíral pochvaly kritiků i komerční úspěchy.
V hlavní roli Aaron Kwok, jako kompulzivní
gambler Gao Ye, jenž se pokouší vyhrabat z
moře problémů, které jeho závislost
způsobuje.
Cestou
potká
„sociální
pracovnici“ Momo (Yang Zishan), jejich
společné putování bude rozhodně zajímavé
sledovat.
Film mohu doporučit a pochválit ( nemohu
popsat více děj, bez spoilerů by to nešlo).
Perfektní herecké výkony, lehkonohé
střídání žánrů, působivá kamera, film však
má především srdce a umí rozehrát velké
emoce. Magický neorealismus v plné síle.

Night Peacock

Režie: Dai Sijie
Žánr: drama, romantický
Hrají:
Liu Yifei
Liu Ye
Leon Lai
Yu Shaoqun
aj.

http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=18759&display_set=eng
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=i4Gvazty
ZLo
Film vypráví nelineárním způsobem příběh
hudebnice Elsy (Liu Yifei), která tráví svůj čas
ve Francii i Číně, jejím partnerem je hráč na
Flétnu Ma Rong (Leon Lai), který však není
jediným mužem, který o ni usiluje.
Kritiky mluví o dobře zahraném a krásně
nasnímaném filmu, který však většinu
recenzentů nenadchl. Nicméně Liu Yifei po
mnoha letech, začala teprve nedávno
prokazovat, že má herecký talent (když
pomineme starší výjimky jako seriál
Chinese Paladin z roku 2005), Leon Lai pro
změnu patří v posledních letech k
nejobsazovanějším hercům.

Myslím, že by se nemuselo jednat vůbec
o ztrátu času, režisér Dai Sijie se
proslavil filmem Balzac a švadlenka
(2002) a nový film je jeho návratem po
14 letech, jsem prostě zvědavý, jak si
poradil s hvězdným obsazením.

Sword Master
Režie: Derek Yee
Žánr: Wu xia pian
Hrají:
Kenny Lin
Peter Ho
Jiang Yiyan
Jiang Mengjie
Ma Jingjing
Lin Chaoxu
Tie Nan
S.Ireine
Gu Caobin
Fei Er
aj.

http://www.hkcinemagic.com/en/movie.asp?id=12134
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=pU_BcPD
H4jo
Derek Yee je hong kongský žánrový všeuměl,
který však za 30 let kariéry teprve letos
zabrousil poprvé do žánru wuxia pod
produkční záštitou Tsuie Harka, čekejme
koherentní příběh, akci na hranici lidských
možností. Vizuálně opulentní hody jsou
samozřejmostí, samozřejmě jsem zvědav i na
herecké výkony Kenny Lin je stabilizovaná
hvězda stejně jako Peter Ho, kdežto Jiang
Yiyan je herečka, která sbírala spíše vedlejší
role a tento film by ji mohl posunout do první
ligy a zájmu všech režisérů

Never Said
Goodbye
Režie: Lin Yu-Hsien
Žánr: romantický, drama
Hrají:
Zhou Dongyu
Lee Joon-Gi
Ethan Ruan
Xing Jiadong
Yoo Sun
Ah Chou
aj.

http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=17746&display_set=eng
Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=QtVzIUf
lGy4
Tchaj-wanský režisér Lin Yu-Hsien dostal
čínský kapitál, obsadil hvězdy z Tchaj-wanu,
Číny, Koreje, natáčelo se v Šanghaji a Itálii.
Uvidíme, zda peníze a atraktivní lokace
podpoří dobrý scénář a herecké výkony,
nebo půjde pouze okázelé koprodukční
fiasko.

Filmové resty 2016, aneb
seržant Čtyřlístek chce k
recenzím i tebe!
Vážený čtenáři, filmová nadprodukce, nedostatek financí i času
jsou těmi hlavními nepřáteli, proč je můj přehled spíše vždy
reprezentativním průřezem, návrhem, co sledovat, než
vyčerpávajícím recenzním počinem, kdy bych z větší části filmy
doporučoval a pouze netipoval, co by mohlo být zajímavého.
Pokud to správně počítám, tak přes 140 filmů z roku 2016 by
zbývalo k posouzení.
Mít možnost být skutečně placený profesionál, nebo pracovat v
médiu zaměřeném na asijská teritoria, tak i s několika kolegy,
kolegyněmi se pořádně zapotím takovou porci filmů zpracovat.
Pravda, část filmů nevznikne, jiné se přesunou na další rok,
velká většina z nich se zcela určitě vůbec nepovede, ale účinější
cestu k vyhledání kvalitních počinů neznám, než je vidět!
Proto apeluji na Vás, aby jste neváhali a pokud možno na níže
uvedené filmy přispěly nějakým tím slovem na CSFD, svoje
blogy, FB atd. a neváhali mi případně napsat. Pokud to
vezmeme kvantitativně, největším producentem filmů v Asii
zůstává tradičně Indie, ale počet připravovaných filmů, které mě
zajímají zůstává sotva na tuctu, doporučuji proto sledovat
odborníka na indické filmy Miroslava Libichera (Niktorius na
CSFD), nebo číst články Mei na Asianstar.cz

V čínských teritoriích je hodně živo, jak v ČLR, Hong Kongu,
Tchaj-wanu. V žádném případě jsem nezanevřel na tchajwanskou kinematografii, jak by se mohlo zdát, ale řada filmů,
které mě zajímají, tak prostě není v té fázi, kdy je jistota, že
vzniknou, případně mají trailer. Místní hvězda Bianca Bai, má
například pro letošek 3 filmy. Romantickou komedii Boeuf
Bourguignon Taipei, hororový thriller Ghost Hospital,
romantickou komedii Ace of Sales.
Zajímavě vypadá i mysteriózní thriller White Lies, Black Lies, kde
hrají hvězdy Bolin Chen, Tiffany Hsu. Kwai Lun-Mei účinkuje v
komedii Beautiful Accident, kde se neplánovaně vrátí do 70.tých
let, bude rovněž hrát ve francouzsko-tchaj-wanském dramatu
Forest Debussy. Eddie Peng, prakticky nejobsazovanější herec
posledních 5 let bude hrát v romantickém dramatu s příměsí
komedie Follow You s čínskou kolegyní Yang Zishan. To jsou jen
některé z mých tipů pro Tchaj-wan.
Nesmíme však zapomenout, že řada filmů jsou koprodukce, kde
účinkují herci a režiséři z různých zemí. Tchaj-wanský režisér
Leste Chen (Eternal Summer, 2006, The Great Hypnotist, 2014),
chystá zajímavý thriller s příměsí fantasy, sci-fi, Battle of
Memories, kde budou hrát hvězdy jako Xu Jinglei, Yang Zishan
atd. Tchaj-wanský populární herec Mark Chao bude účinkovat v
čínsko-francouzském akční fantasy The Warrior‘s Gate.

Finanční objem na tvorbu filmů je v čínském prostoru enormní,
ale zůstává otázkou zda snaha vydělat okamžitě peníze výrobou
blockbusterů,
výpravných
velkofilmů
není
spíše
kontraproduktivní, protože tím trpí sektor středně nákladových
a nízkorozpočtových snímků, které jak v kvalitě, tak v
návštěvnosti často poráží svoje konkurenty. Navíc tím zaniká
žánrová pestrost, možnost kreativního vyjádření pro režiséry i
herce.
Na čínské pevnině jsem zvědav na akční sci-fi The Reset pod
korejským režijním vedením. Režisér Yoon Hong-Seung bude mít
k dispozici hvězdu Yang Mi, mužskou roli zastane tchaj-wanský
herec na vzestupu Wallace Huo, který po letech v TV seriálech
začíná až nyní dostávat zajímavé filmové role, ve filmu budou
mít možnost oba hrdinové zažít určitý časový úsek znovu.
Rovněž jsem zvědav, zda se letos stihne dotočit historický, akční
film se silnou procí dramatu - Brotherhood of Blades 2, který
bude chronologicky předcházet prvnímu dílu. Hlavní roli zastane
Chang Chen, stejně jako minule, hlavní ženskou postavu ztvární
Yang Mi, příběh z doby úpadku dynastie Ming bude opět
režírovat Lu Yang, takže očekávání jsou vysoká. Krasavice Fan
Bingbing, nejen populární, ale i schopná herečka posledních 10
let (letos hraje v 6 filmech!), která chce ve slávě překonat
krajanku a legendu oboru Gong Li se představí ve francouzskočínské koprodukci , dramatu Lady in the Portrait.
Mistr kamery, scénáristických nápadů, dramatických,
romantických filmů s příměsí melancholie, ale i pohádkovosti
Yibai Zhang připravil pro letošek romantickou komedii I
Belonged to You, kde se můžeme opět těšit na rozkouskovaný
nelinární děj, příběh několika párů. Jelikož žánr sci-fi není v
čínském prostoru obvyklý, jsem zvědav na titul 3 Body, v téměř
tříhodinovém snímku hlavní role zastanou William Feng, Zhang
Jingchu.

Zajímavé věci se budou dít i v Hong Kongu, režisér Ringo Lam
plánuje akční thriller Sky on Fire, kde se sejde herecká smetánka
z celé oblasti, Daniel Wu, Leon Lai, Simon Yam, Gordon Lam
(HK), Amber Kuo, Joseph Chang (Tchaj-wan), Zhang Jingchu,
Yuan Quan (ČLR) a další, tohle si prostě nemohu nechat ujít,
trialer je již konečně venku.
Rovněž mě zaujal akční thriller Heartfall Arises, v epickém
souboji se budou ulicemi Hong Kongu prohánět Nicholas Tse,
Ching Wan-Lau. K jedním z nejobsazovanějších herců Hong
Kongu patří letos kantonský slavík Leon Lai (6 filmů), kritici
chválí lehce mysteriózní romanci The Secret, kde se pokouší
vyrovnat se ztrátou svojí manželky (kterou hraje Wang Luo-Dan
a prý to mezi ní a Leonem pěkně jiskří). Režisér, který natočil
žánrově pestré snímky Herman Yau přichystal thriller Nessun
Dorma, kde hlavní hrdinku (Janice Man), pronásleduje neznámý
šílenec, cenzorům na pevnině se prý značně orosí brýle.
Režisérská hvězda Hong Kongu posledních let Gordon Chan
(Painted Skin, 2008, série The Four, Mural, 2011) chystá
koprodukční dobrodružný film z dob, kdy moře brázdily dělové
galeony s názvem The Treasure. Hlavní roli dostane čínský komik
Dayo Wong, hong kongská krasavice Fala Chen, která hraje
převážně v TV seriálech, ale svoje schopnosti prokázala i v
několika filmech, třeba se snímek stane její vstupenkou mezi
hereckou elitu.
Hong kongský režisér a vynikající kameraman Jingle Ma se
rozhodl oprášit svoji sérii filmů o soukromém detektivovi – Lam
Kwai-yan (Tony Leug Chiu-wai). Již třetí film ponese název Paris
Raiders, partnerkou hlavního hrdiny má být korejská super
hvězda Jeon Ji-hyeon, můžeme očekávat atraktivní lokace, film
nabitý akcí i humorem. Uvidíme, zda bude film dokončen a
uveden na trh ještě letos.

Nemohu samozřejmě vynechat největší koprodukční pecku
letošního roku Manhunt, režisér John Woo si sezval hodně elitní
mezinárodní obsazení, v remaku japonské klasiky bude k vidění
Zhang Hanyu, Stephy Qi, Masaharu Fukuyama, Lee Byung-Hun,
Ha Ji-Won. Tolik tedy k čínským teritoriím, snažil jsem se
upozornit aspoň na to nejzajímavější, kde lze očekávat jistá
měřítka kvality.
I v rámci Koreje je ještě mnoho zajímavých filmů, které teprve
finišují s dokončením, nebo se prostě do přehledu už nevešly. Ve
snímku Cooperation bude hrát Hyeon Bin severokorejského
detektiva, který se s pomocí svých jihokorejských kolegů bude
pokoušet rozbít kriminální gang. The tooth and nail bude
adaptací knihy spisovatele detektivek Billa S. Ballingera. Děj
bude zasasen do Koreje 40.let, Ko Soo bude hrát kouzelníka,
který vyšetřuje záhadnou smrt svojí ženy. Stejnojmenný herec
bude hrát hlavní roli i mysteriózním krimi Lucid Dream, kde již 3
roky marně hledá svého uneseného syna. Pomocí snu však najde
stopy k jeho zmizení, sekundovat mu budou schopní herečtí
kolegové Park Yoo-Chun, Sol Kyung-Gu, herečka Kang Hye-Jung.
V jižní Koreji se rodí nová herecká hvězda, slečna Kim So-Hyun
(*1999) hrál již od dětství v množství titulů, kde někdy
překonávala svoje starší kolegy, proto bych doporučoval pečlivě
sledovat její dráhu, bude jí patřit budoucnost. Letos hraje např.
ve romantickém filmu Unforgettable, kde je děj zasazen do roku
1991. Zajímavě vypadá i černobílý snímek Dongju: The Portrait
of a Poet, Dongju byl národní básník pronásledovaný japonskou
správou ve 40.letech za svoje údajné sympatie k odboji. Režisér
Lee Joon-Ik je zárukou kvality (King and the Clown, 2005, Blades
of Blood, 2010, The Throne, 2015).
Co můžeme čekat v Japonsku? Zaujal mě námět filmu Good
Morning Show, Kichi Nakai bude hrát moderátora, který je chycen
do pořádných problémů.

Hádky se ženou, milenka (Masami Nagasawa), která hrozí
prozrazením jejich vztahu, do toho mu přijde zpráva, že jeho
pořad bude zrušen. Přitom má nyní komentovat případ
rukojmích, které drží ozbrojenec v kavárně. Režisér akčních
filmů a různých manga adaptací Koichi Sato chystá film I Am a
Hero, lidstvo likviduje do zombíků virus ZQN, který jim
propůjčuje obrovskou sílu, hlavní hrdina, se pokouší zachránit
jednu infikovanou středškolačku, obsazení Yo Oizumi, Kasumi
Arimura, Masami Nagasawa mě láká. Suzu Hirose (*1998) je
případem talentované herečky, které bude patřit
budoucnost, už teď je ve fázi, že se nemá moc co učit, může
pouze růst. Letos bude k vidění v romantickém filmu Your Lie
In April, kde hraje středoškolačku Kaori Miyazano, která
exceluje ve hraní na housle, pokouší se znovu přivést ke hře
na piano svého spolužáka. Ve dvoudílném filmu Chihayafuru,
hraje Suzu Hirose hráčku karetní hry karuta, můžeme čekat
typické soutěžení v turnajích a středoškolský život. Solitér
Ryuichi Hiroki připravil adaptaci mangy (typická středoškolská
romance) Wolf Girl and Black Prince. Yoshihiro Nakamura
uvede film s historickým námětem The Magnificent Nine,
vysokou pozemkovou daň, nucené práce se rozhodli vesničané
v jedné obci vyřešit riskantní finanční operací. Můžeme
očekávat určitě pořádnou dávku nadhledu a režisérův typický
smysl pro humor, obsazení bude stát za to (Satoshi Tsumbaki,
Yuko Takeuchi, Eita atd.). Tolik tedy k restům v rámci roku
2016, přeji šťastnou ruku při výběru filmů.

Filmové resty 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

http://chinesemov.com/2015/Honeymoon-Hotel.html
http://asianwiki.com/Fabricated_City
http://asianwiki.com/Marital_Harmony
http://chinesemov.com/2016/The-Invincible-12.html
http://asianwiki.com/Iya_na_Onna
http://asianwiki.com/Anger_(Japanese_Movie)
http://asianwiki.com/A_Murderer%27s_Guide_to_Memorization
http://chinesemov.com/2016/Painted-Skin-3.html
http://chinesemov.com/2016/My-Best-Friends-Wedding.html
http://asianwiki.com/Asura_(Korean_Movie)
http://asianwiki.com/Cooperation_(Korean_Movie)
http://www.csfd.cz/film/404961-ae-dil-hai-mushkil/komentare/
http://asianwiki.com/Wolf_Girl_and_Black_Prince
http://chinesemov.com/2016/Lady-in-the-Portrait.html
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/4206083
/Azhar
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/547579/
Housefull%203
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/6198101
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/4192518
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/4911098
http://asianwiki.com/The_Tooth_and_the_Nail
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http://asianwiki.com/A_Cappella_(Japanese_Movie)
http://asianwiki.com/Tono,_Risoku_de_Gozaru
http://asianwiki.com/A_Man_and_A_Woman_(Korean_Movie)
http://chinesemov.com/2016/Nessun-Dorma.html
http://asianwiki.com/Master_(Korean_Movie)
http://asianwiki.com/If_Cats_Disappeared_From_the_World
http://asianwiki.com/Natsumi%27s_Firefly
http://asianwiki.com/The_Town_Where_Only_I_Am_Missing
http://asianwiki.com/The_King
http://asianwiki.com/Misbehavior_(Korean_Movie)
http://chinesemov.com/2016/Cold-War-2.html
http://asianwiki.com/Katsuragi_Case
http://asianwiki.com/The_Sun_(Japanese_Movie)
http://asianwiki.com/Over_Fence
http://chinesemov.com/2016/Super-Express.html
http://chinesemov.com/2016/Forever-Young.html
http://chinesemov.com/2015/The-Old-Guy.html
http://chinesemov.com/2016/Brotherhood-of-BladesPrequel.html
http://chinesemov.com/2015/Z-Storm-II.html
http://asianwiki.com/Pandora_(Korean_Movie)
http://chinesemov.com/2015/The-Doolittle-Raid.html
http://chinesemov.com/2016/The-Great-Wall.html
http://chinesemov.com/2016/Election-3.html
http://www.csfd.cz/film/367551-legend-of-michael-mishra-the/
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http://chinesemov.com/2016/My-War.html
http://asianwiki.com/Because_I_Love_You_(Korean_Movie)
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/537
941
http://asianwiki.com/Lucid_Dream
http://asianwiki.com/Jakseoui_Byeon
http://asianwiki.com/After_Love
http://chinesemov.com/2015/Brothers.html
http://chinesemov.com/2016/The-Secret.html
http://chinesemov.com/2016/The-Guest.html
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http://chinesemov.com/2016/3-Body.html
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/732
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http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/550
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http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/816
190/Sanam%20Re
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http://asianwiki.com/Goksung
http://asianwiki.com/Your_Lie_in_April
http://asianwiki.com/Everest:_The_Summit_of_the_Gods
http://asianwiki.com/Kodaike_no_Hitobito
http://asianwiki.com/I_Am_a_Hero
http://asianwiki.com/Sanada_Ten_Braves
http://asianwiki.com/Mitsu_no_Aware
http://chinesemov.com/2016/Realm-of-the-Tiger.html
http://chinesemov.com/2016/The-Nest.html
http://chinesemov.com/2016/Foret-Debussy.html
http://chinesemov.com/2016/Mad-World.html
http://chinesemov.com/2016/Initial-D-2.html
http://chinesemov.com/2016/The-Blood-Youth.html
http://chinesemov.com/2016/The-Bombing.html
http://chinesemov.com/2016/11th-Day-and-One-Night.html
http://chinesemov.com/2016/Drive-Me-Crazy.html
http://chinesemov.com/2016/Battle-of-Life.html
http://chinesemov.com/2016/The-Fixer.html
http://chinesemov.com/2016/The-Moment-Fifty-Years-of-GoldenHorse.html
http://chinesemov.com/2016/Paris-Raiders.html
http://chinesemov.com/2016/League-of-Gods.html
http://chinesemov.com/2016/Heartfall-Arises.html
http://chinesemov.com/2016/The-Brink.html
http://chinesemov.com/2016/Curse.html
http://asianwiki.com/Satoshi_no_Seishun
http://chinesemov.com/2016/The-Game-Changer.html
http://chinesemov.com/2016/Beautiful-Accident.html
http://chinesemov.com/2016/Murder-at-Honeymoon-Hotel.html
http://chinesemov.com/2016/Line-Walker.html
http://chinesemov.com/2016/Suspect-X.html
http://chinesemov.com/2016/Battle-of-Memories.html
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http://asianwiki.com/Iron_Girl:_Ultimate_Weapon
http://chinesemov.com/2016/Lonely-Memory.html
http://chinesemov.com/2016/Go-Crazy-Gangster.html
http://chinesemov.com/2016/A-Chinese-Odyssey-3.html
http://chinesemov.com/2016/God-of-War.html
http://chinesemov.com/2016/The-Precipice-Game.html
http://chinesemov.com/2016/The-Mobfathers.html
http://chinesemov.com/2016/Young-and-Dangerous.html
http://chinesemov.com/2016/iGirl.html
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/749438
http://chinesemov.com/2016/Lord-of-Shanghai.html
http://chinesemov.com/2016/Lost-in-White.html
http://chinesemov.com/2016/Delusion.html
http://chinesemov.com/2016/The-Eight-Immortals-in-School.html
http://chinesemov.com/2016/Everybodys-Fine.html
http://chinesemov.com/2016/The-New-Years-Eve-of-Old-Lee.html
http://chinesemov.com/2016/Beautiful-2016.html
http://chinesemov.com/2016/I-Belonged-to-You.html
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http://chinesemov.com/2016/New-Eternal-Wave.html
http://chinesemov.com/2016/Remain-Silent.html
http://chinesemov.com/2016/Iceman-2.html
http://chinesemov.com/2016/Mrs-K.html
http://chinesemov.com/2016/Virtus.html
http://chinesemov.com/2016/Tik-Tok.html
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http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/cast/id/685003
http://www.csfd.cz/film/418714-udta-punjab/prehled/
http://chinesemov.com/2016/Pleasure-Love.html
http://chinesemov.com/2016/The-Chinese-Widow.html
http://chinesemov.com/2016/Wolf-Warriors-2.html
http://chinesemov.com/2016/White-Lies-Black-Lies.html
http://chinesemov.com/2016/Ace-of-Sales.html
http://chinesemov.com/2016/Boeuf-Bourguignon-Taipei.html
http://chinesemov.com/2016/The-Mysterious-Family.html
http://chinesemov.com/2016/The-Receptionist.html
http://chinesemov.com/2016/Ghost-Hospital.html
http://chinesemov.com/2016/The-Wasted-Times.html
http://chinesemov.com/2016/Good-Take.html
http://chinesemov.com/2016/Good-Take-Too.html
http://chinesemov.com/2016/Husband-Killers.html
http://chinesemov.com/2016/Love-Stalk.html
http://chinesemov.com/2016/Manhunt.html
http://chinesemov.com/2016/On-Fallen-Wings.html
http://chinesemov.com/2016/Special-Female-Force.html
http://chinesemov.com/2016/The-Treasure.html
http://asianwiki.com/Good_Morning_Show
http://asianwiki.com/Unforgettable_(Korean_Movie)
http://asianwiki.com/Dongju:_The_Portrait_of_a_Poet

Seriálové resty 2015

Doporučuji:





Love Me, If You Dare
Ghost Writer
Prison School
The God of Risk

Love Me, If You Dare
Režie: Zhang Kai Zhou
Počet dílů: 24 x 40 minut

Hrají: Wallace Huo, Sandra Ma, Zhang Lu Yi, Wang Kai a další
Proč to vidět:
 Zajímavá detektivní série, která přináší introvertního geniálního
detektiva Bo Jin Yan (Wallace Huo), krásnou asistentku Jenny,
dvojice má perfektní chemii mezi sebou a každý z nich má svoje
charisma
 První polovina série je velmi hravá, kromě žánru krimi přináší svěží
ping pongový humor mezi hlavní dvojicí, citace západní pop-kultury
 Svým způsobem westernizovaná série, která zaujme i diváky, kteří
vůbec asijské seriály nesledují
 Relativně dobře propracovaný scénář, kriminální případy ze kterých
občas mrazí
 Slabinou seriálu jsou vedlejší postavy, až příliš komplikovaný závěr,
moc okatý product placement

http://wiki.d-addicts.com/Love_Me,_If_You_Dare
https://www.youtube.com/watch?v=Pr308xyFPsY
https://www.youtube.com/watch?v=7oB0UvkJ3lg

Ghost Writer
Režie: Masato Hijikata, Genta Sato, Daiden Yamauchi
Počet dílů: 10 x 46 minut
Hrají:
Miki Nakatani, Asami Mizukawa, Nanao, Šóhei Miura, Rjó
Išibaši, Tecuši Tanaka,Midoriko Kimura, Kjóko Enami a
Další
Proč to vidět:
 Přiblížení knižního průmyslu a praktik specifického
japonského trhu
 Silné hlavní charaktery, zajímavé střet hrdinek,
začínající autorka vs. vyhaslá hvězda
 Dospělá a vážná série s temnějším vyzněním
 Povedený opening i OST celkově

http://asianwiki.com/Ghostwriter_(Drama)

Prison School

Režie: Noboru Iguči
Počet dílů: 9 x 40 minut
Hrají: Taiši Nakagawa, Hirona Jamazaki, Aoi
Morikawa, Masato Jano, Tokio Emoto, Masahiro
Takašima, Júko Araki, Garigarigarikuson, Asana Mamoru
Proč to vidět:
 Natočeno podle mangy, uvidíte live-action ecchi,
fanservis pro chlapce, úvod do světa nejen japonských
úchylek
 Ujetý humor, svérázné charaktery, perfektně sehrané
obsazení
 Ehm, erotické dusno

http://asianwiki.com/Prison_School

The God of Risk
Režie: Ishikawa Junichi, Joho Hidenori
Počet dílů: 10 x 46 minut

Hrají: Erika Toda, Šin'iči Cucumi, Gó Morita, Kótaró Šiga, Arata
Furuta, Min Tanaka, Fumijo Kohinata, Sajaka Jamaguči aj.
Proč to vidět:
 Vykreslení PR praktik korporátního světa, přibližuje byznys
jedné PR a lobbystické agentury zároveň, která řeší krizové
situace
 Vynikající Šin‘iči Cucumi v hlavní roli šéfa japonské kanceláře
Blaník, Erika Toda podavá slušný výkon jako nahravačka
hlavního hrdiny, není zde pouze jako fan servis!
 Celkem povedené vedlejší charaktery
 Dospělý, vážný seriál, nečekejte žádný humor
 Geniální OST, které složil Yuki Hayashi , rockové pasáže, klávesy,
úderní orchestrální pasáže

http://wiki.d-addicts.com/Risk_no_Kamisama
https://www.youtube.com/watch?v=yRXHhezIark

Resty pro hledače a vytrvalce

Resty pro hledače a vytrvalce
Seriálová zóna 2015 byla velmi náročná a proto bych chtěl poprosit
všechny ochotné a vytrvalé diváky, aby přispěly svými znalostmi k níže
uvedeným sériím, ať již na svém blogu nebo některých databázích,
webových stránkách. Rozepsal jsem se alespoň o pár titulech, které by
mohlo stát za podívání. V Japonsku určitě nejvíce horkým zbožím bude
krimi série Yokokuhan: The Pain, kde se detektiv (Erika Toda) pokouší
zastavit samozvané zastánce spravedlnosti, Yoshihiro Nakamura jako režisér
představuje velké lákadlo. Můj další tip je i historická série z konce éry
šogunátu Hana Moyu, Inoue Mao hrající hlavní roli patří k nej japonským
herečkám.
V Koreji zůstaly skutečně těžké úkoly, 50ti dílná série Glamorous Temptation
(údajně klasické revenge drama s vcelku dobrým obsazení), dále 50ti dílná
romantické drama I Have a Lover (kde se setkávají stálice a schopný herec
Ji Jin-Hee s jednou z nejpopulárnějších hereček nové dekády Kim Hyun-Joo,
která je stále krasavice a konkurence i pro o dekádu mladší kolegyně). Série
na téma korupce ve stavebnickém byznysu City of the Sun na základě
japonské novely slibuje rovněž zajímavou podívanou.
Čínská teritoria loni ve filmech (Mojin: Lost Legend, Chronicles of Ghost
Tribe) i seriálech zcela ovládl subžánr dobrodružného filmu, který pro
nedostatek vhodných slov nazvěme vykradači hrobek (nebo lovci pokladů).
Série The Lost Tomb se stala velmi populární, výborným lákadlem je hlavní
herec Li Yi Feng, který nejen dobře vypadá, ale i hraje. V záplavě kostymních
dramat, fantasy sérií je určitě sázkou na jistotu Liao Zhai 4, klasické fantasy
příběhy a legendy staré Číny slibují pohádkovou atmosféru, dávku akce.
Slibné herecké obsazení (jak mladí herci např. Bryant Chang, Bianca Bai,
James Wen, tak staré legendy jako Norman Chu nebo hvězda bojových
filmů Cynthia Khan atd. ).

Z Tchaj-wanu mě zaujal titul Someone Like You, melodrama na
téma ztráty, bych normálně vynechal, ale hrají zde nové a
neokoukané tváře, seriál zaujal i v okolních zemích (Singapur,
Hong Kong, Japonsko, Thajsko, Malajsie, kde panuje na kvalitu
tvrdá konkuerence), takže něco na té sérii musí být. Dále mě
láká seriál The Crossing Hero, miláček žen, bishík (ale i schopný
herec) Jiro Wang bude pomáhat dvěma vyšetřovatelům z
dynastie Ming hledat rebela v Taipei 21. století, čekat máme
směs fantasy, romance, komedie, akce. Díky všem, kteří chtějí
nejen mně, ale všem Čechům a Slovákům rozšířit seriálové
obzory, recenzní práci zdar!



















http://asianwiki.com/Yokokuhan:_The_Pain
http://asianwiki.com/City_of_the_Sun
http://asianwiki.com/Utsukusiki_Wana
http://asianwiki.com/Revenge_Court_(Fukushu_Houtei)
http://asianwiki.com/Temisu_no_Kyuukei
http://asianwiki.com/Renai_Aruaru
http://asianwiki.com/Red_Cross:_Onna_Tachi_no_Akagami
http://asianwiki.com/On_The_Day_Before_The_Wedding
http://asianwiki.com/I_Have_a_Lover
http://chinesemov.com/tv/2015/Liao-Zhai-4.html
http://wiki.d-addicts.com/The_Crossing_Hero
http://asianwiki.com/Glamorous_Temptation
http://wiki.d-addicts.com/Hana_Moyu
http://wiki.d-addicts.com/The_Lost_Tomb
http://wiki.d-addicts.com/Someone_Like_You
http://wiki.d-addicts.com/The_Lady_and_the_Liar
http://wiki.d-addicts.com/He_Yi_Sheng_Xiao_Mo
http://chinesemov.com/tv/2015/Song-in-the-Cloud.html

Seriálová sezóna 2016

Sukina Hito ga Iru
Koto
Režie: Kanai Hiro, Tanaka Ryo, Moriwaki Tomonobu
Počet dílů: 2 x56 minut, 8 x 46 minut
Hrají:
Mirei Kiritani, Šóhei Miura, Kento Jamazaki, Šúhei
Nomura, Nanao, Sakurako Óhara,Hinako Sano, Marie
Iitojo, Kótaró Jošida
Proč to vidět:
 Letní seriál, který dokáže bez zaváhání přinést romantiku,
humor i vážnější témata
 Velmi dobře napsané životné postavy, nejedná se pouze
o harémovku naruby, jak by se podle názvu mohlo zdát
 Nádherná prostředí přímořského regionu Shonan,
dýchající atmosféra léta, OST (Sebu Hiroko) vše
podbarvuje příjemnými klavírními etudami, poprockovými motivy, komorní orchestrální aranže,
dynamický, návykový OST, dokonale podtrhující
atmosféru seriálu
 Typicky japonský, tržený, někdy absurdní humor
 Vynikající herecký výkon Mirei Kiritani, její hrdina Sakurai
Misaki je živá, energická, umíněná, nejde jí nefandit,
herecky je to stejný kalibr jako kdysi Ivy Chen ve Skip
Beat (2011), vskutku významná herečka, o které jistě
ještě uslyšíme. Kento Jamazaki naprosto perfektní jako
lehce ironický, cool, nabručený charakter Kanata, hlavní
herecká dvojice má mezi sebou chemii, seriál má svoji
kvalitu i při repríze.

Kdo nemá hlavní dvojice dost, mohu mu doporučit z loňského
roku jednu povedenou středoškolskou romanci Heroine
Disqualified http://asianwiki.com/No_Longer_Heroine

Seirei no Moribito
Režie: Keiji Kataoka
Počet dílů: 4 x 76 minut
Hrají:
Haruka Ajase, Kai Kobayashi, Tacuja Fudžiwara,Fumino
Kimura, Reiko Takašima, Kento Hajaši, Kódži Kikkawa, Seiširó
Kató, Jukidžiró Hotaru, Micuru Fukikoši, Jú Kamio, Momoka Išii, Kae
Okumura, Kirato Wakajama

Proč to vidět:
 Výpravný epický fantasy seriál podle slavné předlohy, jde o
určitý kvalitativní milník v japonské tvorbě, co je možné
převést na plátno
 Ayase Haruka je naprosto bezchybná jako bojovnice Balsa,
dobrý výběr obsazení celkově
 Dobře zvládnuté akční scény, vizuální efekty, výprava,
adaptace příběhu plyne hladce
 Vizuální pastva, která se nevidí každý den, perfektní spojení
obrazu, hudby

Luxusní OST, Naoki Sato připravil jak pasáže hřmícího
orchestru hrající do plných, tak velmi citlivě zapracované
folkové motivy a pomalejší lyrické pasáže

Kaito Yamaneko

Režie: Inomata Ryuichi, Nishimura Ryo Komuro Naoko
Počet dílů: 10 x 45 minut
Hrají:
Kazuja Kamenaši, Suzu Hirose, Hiroki Narimija, Kuranosuke
Sasaki, Nene Ócuka,Nanao, Jukija Kitamura, Muga
Cukadži, Masanobu Kacumura, Jósuke Asari, Hirojuki
Ikeuči,Maki Horikita (cameo), Jú Kamio, Šinšó Nakamaru, Rjó
Kató
Proč to vidět:
 Série těžící z mangy, která řeší nejen povedenou
zlodějskou skupinku, její boj dobra se zlem, ale rovněž
otázky po tom, co je základem etiky člověka, jeho krédo
pro život
 Výborně sehrané obsazení, které sbíralo ceny, zejména
charistmatický Kazuja Kamenaši jako kocour zloděj
Yamaneko nemá chybu, tato postava i hlášky se stanou
možná kultem
 Seriál se dostal ve sledovanosti téměř na 11%, získal
cenu pro nejlepší seriál
 Určitá nadsazenost příběhu, postav z mangy je dobře
patrná, nicméně je to stále velice zábavný seriál
kombinující napětí, akci, humor, který Vás dostane

Another Oh-Hae Young
Again
Režie: Song Hyun-Wook
Počet dílů: 18 x 60 minut
Hrají:
Eric, Seo Hyun-Jin, Jeon Hye-Bin,Ye Ji-Won, Kim Ji-Suk, Heo
Jeong-Min, Lee Jae-Yoon, Lee Han-Wi, Kim Mi-Kyung, Heo
Young-Ji, aj.
Proč to vidět:
 Povedený námět, který kombinuje tradiční korejské
ingredience motivů romantiky, komedie, dramatu do
originálního mixu, který není vždy předvídatelný
 Vynikající hlavní dvojice Eric Moon a Seo Hyun-Jin, hrají
velmi silné, svérazné, avšak sympatické postavy, Seo
Hyun-Jin svým výkonem aspiruje na cenu, stejně jako Eric
 Povedené vedlejší postavy a příběhy (kromě jedné linky),
ukáže zblízka foch filmového zvuku
 Seriál nemá vůbec známou korejskou slabinu kulhajícího
konce
 Výborně sehraní herci, seriál má svoje napětí, působí
uvěřitelně, opravdově, velmi dobře zpracovaný scénář,
který bez úhony utáhne reprízy,
 seriál má silné komediální i citové momenty, které se
podle mě stanou klasikou, k absolutní dokonalosti
chybělo málo
http://asianwiki.com/Another_Miss_Oh

Bring It On, Ghost
Režie: Park Joon-Hwa
Počet dílů: 16 x 55 minut
Hrají:
TaecYeon, Kim So-Hyun,Kwon Yool,Kim Sang-Ho, Lee DoYeon,Kang Ki-Young, David Lee, Baek Seo-E, aj.
Proč to vidět:
 Originální pojetí duchařské tématiky (čerpající z
webového komiksu) , duch a člověk likvidují nebezpečné
síly společně a zažijí nejen romantiku, ale i dost legrace,
dobrodružství
 Námět se však dá brát i vážněji, v každém díle je obvykle
zobrazen nějaký neduh moderní společnosti
 Dobré vizuální efekty, akce
 Vynikající Kim So-Hyun v hlavní roli překonává všechny
herce, urvala seriál pro sebe, zdatně jí sekunduje kolega
TaecYeon hrající hlavního hrdinu
 Lehce nadprůměrné OST, zejména songy od jednotlivých
interpretů (Pia, Soo Min aj.)
 Do příběhu je relativně málo zapojen hlavní záporný
hrdina, seriál tak staví hlavně na pátrání po minulosti,
kočkování mezi hlavní dvojicí, než konfrontací mezi
postavami, zamrzí poněkdu zbytečný díl 16, přesto stále
lehce nadprůměrný seriál
http://asianwiki.com/Let%27s_Fight_Ghost

W
Režie: Jung Dae-Yoon
Počet dílů: 16 x 60 minut
Hrají:
Lee Jong-Suk, Han Hyo-Joo, Jeong Eu-Gene, Lee Tae-Hwan, Park
Won-Sang, Cha Kwang-Soo, Kim Eui-Sung, Lee Si-Un, Nam Gi-Ae,
Heo Jung-Do, aj.
Proč to vidět:
 Zajímavý námět, kdy se postavy tvůrce komiksu osvobodí od
jeho záměrů a začnou žít svým životem
 Pořád si nejsem jistý zda talentovaná scénaristka Song JaeJung (Coffee House (2010), Queen In-Hyeon‘s Men (2012)
Nine: Nine Times Time Travel (2013), Three Musketeers
(2014) zuřivě improvizovala, nebo měla vše promyšlené
předem a náhodou jí to vyšlo
 V seriálu se můžete interpretačně vyžít, nebo se jen nechat
unášet napětím, akcí, připomíná mi to atmosférou anime
film Paprika (2006), kdy se na Vás pořád něco žene a
nestíháte to
 Na hlavní dvojici Lee Jong-Suk, Han Hyo-Joo se dobře dívá,
Han Hyo-Joo dostala za svůj výkon cenu pro nej. herečku
 Špičkové vizuální zpracování, velice povedené OST, písně buď
snesitelné nebo příjemné, instrumentální složka je na
výborné úrovni, epické, dynamické skladby, ale i pomalejší
kousky, kromě pár míst skoro nejde poznat, že jde o samply
a nikoliv skutečný orchestr
http://asianwiki.com/W_(Korean_Drama)

Seriálové tipy pro zbytek roku 2016

Seriálové resty 2016
Nerad bych se mýlil, ale ty nejlepší seriály pro sezónu 2016 máme
možná teprve před sebou. V Koreji můžeme rozmáchlé, výpravné
epické seriály. The Flower in the Prison nám přiblíží fungování
korejského práva za dynastie Joseon, hlavní dvojici ztvární Ko Soo a
Jin Se-Yun. Očekáváným hitem sezóny je adaptace románu Scarlet
Heart čínské spisovatelky Tong Hua z roku 2006 (Číňané natočili dvě
série v roce 2011 a 2014, stala se diváckým hitem, hlavní
představitelé Nicky Wu a Liu Shi Shi se dokonce vzali).
Korejci angažovali zkušeného režiséra – Kim Kyu-Tae (Iris, 2009,
That Winter, The Wind Blows, 2013 aj.) Obsadili do hlavních roli
krasavce, schopného herce, milovníka akčních rolí a koní – Lee
Joon-Gi , hlavní hrdinku, která se z 21. století dostala do éry Goryeo
zahraje zpěvačka, herečka Lee Ji-Un známá jako IU.
Řada zajímavých sérií má naplánovaný start v Koreji až v listopadu a
prosinci, ovšem je otázkou, zda tyto časy budou dodrženy. Na hit
roku aspiruje série The Legend of the Blue Sea, která bude vycházet
z povídky o mořské víle, kterou sepsal učenec Yu Mong-in (15591623). Lee Min-Ho si tak naposled zahraje, než odejde na 2 letou
vojenskou službu, Jun Ji-hyun se naopak po mateřské vrací poprvé k
hraní. Bude se natáčet na ostrovní republice Palau i ve Španělsku.
Romantic doctor, Teacher Kim bude seriálem z lékařského prostředí,
hlavní trojice herců v rolích chirurgů je hodně elitní, Han Suk-Kyu,
Yoo Yeon-Seok, budou pravděpodobně soupeřit o Seo Hyun-Jin,
tvůrci slibují nejen romantiku, ale i vážnější témata, dospělejší
pojetí série. V plném běhu je akční seriál K2, Ji Chang-Wook se stal
po opuštění armády bodyguardem rodiny, kde otec je kandidátem
na prezidenta, ale více starostí mu přidělává jeho anti-sociální dcera
(Yoona z Girls Generation). Režisér Kwak Jung-Hwan ( Slave Hunters,
2010, Fugitive: Plan B, 2010), začínající talentovaný scénarista Jang
Hyeok-Rin (Reset, 2014, Yong Pal, 2015) mají všechny předpoklady
vytvořit povedený seriál.

V Japonsku se obvykle vyhýbám dlouhým a zejména historickým
sériím, jenže Sanadamaru přináší napínavý příběh z doby válčících
států, Yukimuri Sanada se stal slavným při obraně Osaky. V
hlavních rolí jeden z nejdůležitějších a nejpopulárnějších herců
posledních let – Masato Sakai, po jeho boku bude rovněž
smetánka – Yo Oizumi, Masami Nagasawa, Kuroki Haru aj.
Sázkou na jistotu by mohlo být pokračování série Nezumi Edo Wo
Hashiru 2, japonský Robin Hood je role ve které Hideaki Takizawa
vyniká, těšit se opět můžeme na OST, co složil Kenji Kawai. V říjnu
odstartuje již 4. sezóna Doctor X (obdoba Dr. House), povede se
scénář, zůstane vysoká sledovanost jako předloni? Yonekura Ryoko
má šanci opět zaútočit na cenu pro nejlepší herečku, letošní sérii
zahájil v létě speciální film a v obsazení nechybí ani Takeshi Kitano.
Letošní rok se vrací na TV obrazovky i bohyně japonského filmu
Matsushima Nanako, rovnou ve dvou seriálech. Eigyo Bucho Kira
Natsuko představí Nanako jako ženu, která se vrací po mateřské do
práce, pokouší se skloubit obě svoje role. V Suna no Tou má
Nanako za úkol hrát sousedku, díky které mizí lidi a jedna rodina
po jejím zásahu už není co bývala. Na to se vyloženě těším Nanako
v záporné roli? To jsme ještě neměli možnost vidět, vyhlížejme 14.
říjen, kdy seriál startuje.
Sumika Sumire je krátká 8 dílná série, kdy 65 letá žena Sumire
Kisaragi náhle stane 20 letou, jak naloží se svým životem?
Provařený námět, řeknete si, ale Mirei Kiritani v hlavní roli mě láká,
jedna z nejtalentovanějších hereček současnosti. Další stoupající
mladá hvězda Emi Takei si zahraje v romantickém, historickém
seriálu Chuushingura no Koi, zahraje hrdinku Kiyo, která začne
sloužit v ženské části císařského paláce v Edu.

Seriálové resty 2016
Čínská teritoria doslova trpí přebytkem peněz na výpravné seriály.
Série The Mystic Nine je prequelem pro loňský hit The Lost Tomb,
zavede nás do 40.let, přiblíží osudy devíti rodin zabývajících se
vykrádáním hrobek.
Žebříčky sledovanosti v Hong Kongu válcuje série zasazená do
60.tých let A Fist Within Four Walls, můžeme se těšit na souboje
klanů provozující různá bojová umění. Relativně neznámé obsazení
nemusí být kvalitě vůbec na překážku, délka 28x45 minut je podle
mě zvládnutelná, navíc jako jeden z mála hong kongských seriálů
našel skupinu suberů, kteří dodali anglické titulky. Šance poznat
současnou televizní tvorbu Hong Kongu nebyla nikdy blíže!
The Legend of Zu bude epickým fantasy seriálem, kde můžeme
čekat přehršel soubojů, nadpřirozena, magie. Na Tchaj-wanu
doufejme, že letos odstratuje detektivní seriál Looking for Aurora, v
jedné z hlavních rolí bude Jiro Wang, na režisérskou stoličku zasedl
korejský tvůrce Lee Chang Han (I Need Romance, 2011).
Herecká bohyně Tchaj-wanu Ivy Chen, by měla letos mít 2 seriály –
You Are The One, Midnight Foodstore, oba jsou v postprodukci, bůh
ví, zda vysílání začne ještě letos. Zajímavě vypadá i tchaj-wanský
povídkový seriál Rock Records In Love, téma rockové hudby, jak
spojuje lidi, uvidíme známé tváře jako Rainie Yang, Ming Dao,
Tiffany Hsu, Tony Yang, Nikky Hsieh, a další.
The Princess Weiyoung je výpravné čínské kostýmní drama,
vyprávějící příběh o princezně, která skrývá svoji identitu, aby se
mohla pomstít lidem, kteří zničili její zemi. V hlavních rolích Vaness
Wu a Tiffany Tang. Budeme se muset modlit, nebo čekat s
buddhistickou trpělivostí, zda bude seriál přeložen na Viki, nebo se
objeví jinde s titulky.

Tolik tedy k mým restům pro zbytek sezóny 2016, jako vždy budu
rád, pokud i ostatní přispějí svými tipy, které se zde neobjevily.
Netrpělivě budu očekávat Vaše stížnosti a pochvaly na CSFD, FB a
případně i jinde…
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Výhled do roku 2017
Čeká nás velice zajímavý rok 2017, poprvé zažívám růst zajímavých
japonských titulů, které se početně téměř vyrovnají čínským
teritoriím. Politika bohužel nechodí po horách, ale i po umění.
Ačkoliv korejský režisér Kim Ki-duk, není tvůrcem, kterého bych
nějak více sledoval, tak jeho snímek Who is God vypadá zajímavě,
velkorozpočtový snímek má být eposem o válce a míru, buddhismu.
Akční choreografie se ujme Yuen Woo-ping, hlavní roli má mít Liu
Yifei. Jenže jelikož je ČLR a Korea ve sporu kvůli raketovým
systémům, režisér nedostal vízum, nyní se řeší, jak provést natáčení,
zda vyslat do Číny jiného režiséra, nebo přesunout natáčení a
zachovat nějakým rozumným způsobem harmonogram produkce.
V čínských teritoriích se chystá celý kotel zajímavých filmů. Johnnie
To se má údajně pustit do natáčení upírského filmu (zatím
nepojmenovaného), Tsui Hark by se měl zabývat dalším soudcem Ti.
Hong kongská režisérka Ann Hui chystá válečný velkofilm The Great
Escape, kde se sejde v hlavních rolích Eddie Peng a Xun Zhou (která
potřebuje oživit svou uvadající slávu).
Jeffrey Lau chystá dobrodružný fantasy epos Nezha, film o mýtickém
zvířeti, svede dohromady takové hvězdy akce jako Michelle Yeoh,
Collin Chou, Andy On, herectví jistě zajistí charismatický herec
Zhang Fengyi nebo jeho kolega Winston Chao. Veterán a legenda
akčních filmů, choreograf, režisér Yuen Woo-ping chystá film
Miracle Fighters, v hlavní roli Jacky Wu, Aarif Lee, Ni Ni.
Velké věci chystá i režisér Chen Kaige (člen tzv. páté generace, kam
spadá i Yimou Zhang a další), jeho film Yao Mao Zhuan bude
vycházet z knihy japonského spisovatele scifi, fantasy – Baku
Yumemakura (*1951) o kočičích démonech. Režisér film připravoval
údajně 6 let, v obsazení bude Shota Sometani, Huang Xuan a kráska
Kitty Zhang. Nezapomínejme, že Chen Kaige je mistrný kameraman,
fantasy epos v jeho podání, pokud se podaří efekty bude jistě
zajímavý.

V Koreji je toho zatím pomálu, ale to se v průběhu roku může
změnit, zajímá mě určitě historický válečný film Battleship Island,
který pojedná o útěku korejských zajatců z ostrůvku Hashima, kde
těží uhlí. Režisér „action kid“ Ryoo Seung-Wan (The Unjust, 2010,
The Berlin File, 2013) má k ruce hereckou špičku, Hwang Jung-Min,
So Ji-Sub, Song Joong-Ki. Snímek VIP přivede na scénu vysokého
důstojníka KLDR, podezřelého z vražd po celém světě (bude ho hrát
Lee Jong-Suk), půjdou po něm všichni Korejci i Interpol, v hlavních
rolích budou dále Kim Young-Min a Park Hee-Soon.
V Japonsku můžeme očekávat kromě původních děl celou řadu
adaptací mangy, některé si však nenechám ujít ani já. Zejména scifi
Gintama, v paralelním vesmíru emzáci zaberou Japonsku za časů
šogunátu, stopku jim má vystavit samuraj Gintoki Sataka (Shun
Oguri). Režisér Takashi Miike adaptuje mangu Blade of Immortal,
natáčení začíná v listopadu, film má jít do kin během zlatého týdne
v květnu. Hlavní roli zastane jeden z nejtalentovanějších herců
poslední 20 let Takuya Kimura. Takashi Miike bude mít na svědomí i
adaptaci JoJo's Bizarre Adventure, Kento Jamazaki ztvární hrdinu,
který umí svými schopnostmi opravovat objekty, nebo léčit zvířata.
Ryuichi Hiroki, mistr romantických filmů plánuje adaptaci mangy P
and JK, Kamenashi Kazuya, Tao Tsuchiya v hlavní roli.
Yoshihiro Nakamura plánuje snímek Shinobi no Kuni, souboj ninjů
klanu Iga a Ody Nobunagy zde propukne s plnou silou podle
předlohy – Ryo Wada). V hlavních rolích Satoshi Ohno, Satomi
Ishihara. Masato Harada chystá podle novely adaptaci románu
Sekigahara (Ryotaro Shiba). Než vypukne známá bitva roku 1600 je
poslána Hatsume k západní armádě na výzvědy, jejím cílem je
Mitsunari Ishida, vrchní velitel. Obsazení vypadá lákavě Junichi
Okada, Koji Yakusho a stoupající herecká hvězda Kasumi Arimura
(*1993), jejíž filmografii se budu muset podívat důkladněji na
zoubek. Tolik tedy k některým filmovým tipům na rok 2017.

Výhled do roku 2017
Seriálová sezóna 2017 je v plném proudu, protože studia musí
plánovat na měsíce dopředu, takže už teď se můj seznam zaplňuje.
Překážku nakterým sériím vystaví čínský cenzorní orgán SAPPRFT
(oficiálně rada pro všechny druhy médií). Již delším dobu si říká toto
těleso z mé strany o přednášku, jelikož yuany pro moji činnost nikde
a naschvály tohoto orgánu komplikují život fanouškovi
kinematografie čím dál tím více. Snad se zadaří a na některé akci
rozeberu činnost tohoto neslavného tělesa. Nejen loni, ale i letos
úspěšně zásahl do rozvrhu vydávání a vysílání různých titulů.
Korejská epická série Saimdang, Light's Diary, která bude
pojednávat o nálezu deníku historické postavy 16. století, je už
natočena, ale čeká se na souhlas čínských cenzorů, zda smí do
vysílání, proto už možná několik měsíců (ne-li rok) marně čekáme
na start. V obsazení navrátilec z hereckého důchodu, populární
herečka Lee Young-Ae, jejím partnerem bude krasavec Song SeungHon. Režii měl na povel Yun Sang-Ho (Four Gods, 2009, Tamra,
2009, Bride of Century, 2014).
Korejská série Tomorrow With You bude mít sice na triku provařený
námět cestování časem (romance mezi cestovalem a jeho ženou),
ale v jedné z hlavních rolí je Shin Min-A. Seriál The Package nás
zavede do života jedné průvodkyně (Lee Yeon-Hee), která pracuje
momentálně ve Francii, počin společnosti JTBC má mít údajně jen
12 dílů, čichám něco neobvyklého a kvalitního, i když je v hlavní
mužské roli dřevo Jung Yong-Hwa (Three Musketeers, 2014).
Populární herec Joo Won a režisér Oh Jin-Seok si zopakují po sérii
Yong-Pal (2015) spolupráci i v titulu My Sassy Girl, hodlají známý
námět převést do podoby kostýmního historického dramatu z éry
Joseon.
V Japonsku budeme moct vidět sérii Female Lord Naotora, Naotora
li v době Sengoku vládne jako žena celému klanu a to velice
úspěšně. Historické série se Japoncům málokdy povedou, ale tady
bych si to přál, v hlavní roli jedna z nejlepších hereček Shibasaki Ko.

Seriálová sezóna na rok 2017 se zatím nese ve znamení velkých
výpravných seriálů, zejména v Číně. Mark Chao a Yang Mi se potkají
v dobrodružném, romantickém fantasy Once Upon a Time.
Angelababy a Wallace Chung vytvoří hlavní dvojici ve válečném, ale i
romantickém seriálu z dob starověku General and I.
Xun Zhou a Wallace Huo se potkají v megadlouhé (90 dílů)
historické sérii Ruyi's Royal Love in the Palace, příběh se zaměří na
dynastii Qing, klan Ulanara v letech 1718-1766. Můžeme očekávat
tvrdý vnitřní boj mezi konkubínami na císařském dvoře. Fenoménu
vaření na TV obrazovkách se asi hned tak nezbavíme ani v seriálech,
nicméně, když tam hraje Ivy Chen, mohlo by to být, když ne
povedené, tak alespoň snesitelné. Seriál Mr. Delicious Miss. Match v
obsazení dále nikoho vyloženě známého nemá, ale třeba se tato
romantická komedie vyvede.

To je tady můj filmově –seriálový výhled roku 2017.
Hodně příjemných zážitků přeje Pavel Vaverka
Brzy na shledanou!
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http://chinesemov.com/2017/SMART-Chase-The-Dragonand-Phoenix.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-Village-That-Forgets.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-Great-Escape.html
•
http://chinesemov.com/2017/Dynasty-Warriors.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-Adventurers.html
•
http://chinesemov.com/2017/Shock-Wave.html
•
http://chinesemov.com/2017/Nezha.html
•
http://chinesemov.com/2017/SPL-3-War-Needs-Lord.html
•
http://chinesemov.com/2017/Perfect-Couple.html
•
http://chinesemov.com/2017/All-I-Say-Is-True.html
•
http://www.csfd.cz/film/405378-baat-bou-bun/
•
http://chinesemov.com/2017/Oriental-Fairy-Tales.html
•
http://chinesemov.com/2014/The-Golden-Monk.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-Legend-of-the-MengolKing.html
•
http://chinesemov.com/2017/Miracle-Fighters.html
•
http://chinesemov.com/2017/Lost-in-the-Moon-Light.html
•
http://chinesemov.com/2017/Guns-and-Kidneys.html
•
http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=18974&displa
y_set=eng
•
http://chinesemov.com/2017/77-Heartbreaks.html
•
http://chinesemov.com/2016/Hidden-Hero.html

Filmy 2017
Japonsko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://asianwiki.com/Gintama
http://asianwiki.com/JoJo%27s_Bizarre_Adventure
http://asianwiki.com/Sekigahara
http://asianwiki.com/Tsuioku
http://asianwiki.com/Osanago_Warera_ni_Umare
http://asianwiki.com/Shinobi_no_Kuni
http://asianwiki.com/Blade_of_the_Immortal
http://asianwiki.com/Cheerdance
http://asianwiki.com/Honnoji_Hotel
http://asianwiki.com/Hamon:_Yakuza_Boogie
http://asianwiki.com/Kiseki:_Sobito_of_That_Day
http://asianwiki.com/I_Want_to_Eat_Your_Pancreas
http://asianwiki.com/Fullmetal_Alchemist
http://asianwiki.com/P_and_JK
http://asianwiki.com/Kimi_to_100_Kaime_no_Koi
http://asianwiki.com/One_Week_Friends
http://asianwiki.com/Traces_of_Sin
http://asianwiki.com/Utsukushii_Hoshi
http://asianwiki.com/22_nenme_no_Kokuhaku
http://asianwiki.com/The_Last_Recipe
http://asianwiki.com/Narratage
http://asianwiki.com/ReLIFE
http://asianwiki.com/Girls_in_the_Dark
http://asianwiki.com/March_Comes_in_Like_a_Lion
http://asianwiki.com/March_Comes_in_Like_a_Lion_2

Seriály 2017
Korea
•
http://asianwiki.com/My_Sassy_Girl_(Korean_Drama)
•
http://asianwiki.com/The_Package
•
http://asianwiki.com/Tomorrow_With_You
•
http://asianwiki.com/Saimdang,_the_Herstory
Japonsko
•

http://asianwiki.com/Onna_Joshu_Naotora

Čínská teritoria
•
http://chinesemov.com/tv/2017/Once-Upon-a-Time.html
•
http://chinesemov.com/tv/2017/Ruyis-Royal-Love-in-thePalace.html
•
http://chinesemov.com/tv/2017/General-and-I.html
•
http://chinesemov.com/tv/2017/Mr-Delicious-MissMatch.html

Kde se vyskytuji:
 http://www.csfd.cz/uzivatel/3547
9-vavca/
 http://www.asianstar.cz/profil/va
vca/obsah
 https://www.facebook.com/vaver
ka.pavel
 Skupina čínské, korejské a
japonské filmy na FB

