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If Cats Disappeared from World
Režie: Akira Nagai
Minutáž: 103 minut
Žánr: drama, fantasy, indie
Hrají:
Takeru Sató, Aoi Mijazaki, Gaku Hamada,
Eidži Okuda, Mieko Harada, Eita Okuno
a další

http://asianwiki.com/If_Cats_Disappeared_From_the_World

Film určitě není pro naprosté začátečníky
s japonskou, nebo asijskou kinematografií,
představte si, že Vám zbývá strašlivě málo
života a ďábel Vám nabídne nějaký čas navíc.
Jenže musíte obětovat věci, nebo lidi. Jak by
vypadal svět bez koček, filmů?
Meditativní film plný odkazů na japonské indie
filmy a klasiky let 90.tých, nefalšovaný doják,
který určitě není pro každého. Nad mnoha
svými žánrovými souptníky má však film
výhodu v tom, že působí autenticky a doslova
dýchá svojí atmosférou a životem.

Cold War II
Režie: Sunny Luk, Longman Leung
Minutáž: 110 minut
Žánr: krimi, akční
Hrají:
Aaron Kwok, Tony Leung Ka-fai, Yun
fat Chow, Aarif Rahman, Eddie Peng,
Charlie Yeung, Janice Man
a další

https://www.csfd.cz/film/79116-hon-zin-2/komentare/
Kasovní trhák Cold War se dočkal
svého pokračování, Hong Kong dodal
opět kvalitní kriminálku, která má
oproti prvnímu dílu solidnější scénář.
Téma boje o moc v policejním vedení
Pokračuje, tentokrát nečekaně ve
filmu urve velký prostor nová
postava, právník Oswald Kan (Chow
Yun-Fat), který se rozhodne podívat
policejním praktikám pořádně na
zoubek. Napětí z vyšetřování,
postupné odhalování děje, akční
složka, vše funguje na výbornou, stejně
Jako výborné technické zpracování.

Jediné co může zamrzet, je nevyužití postavy
Charlie Yeung, která je zde spíše na okrasu a
nemá žádný prostor něco ukázat. Uvidíte
velmi solidní herecké výkony hong kongské
elity a tchaj-wanské star Eddie Penga. Tvůrci
rozpumpovali peněženky diváků opět
solidně, takže v roce 2019 můžeme očekávat
třetí díl.

Super Express
Režie: Song Xiao
Minutáž: 90 minut
Žánr: akční, komedie
Hrají:
Michael Chen
Song Ji-Hyo
David Belle
Xiao Yang
Mason Lee
Li Yuan
Tai Zhiyuan
He Saifei
Kan Qingzi
a další

http://chinesemov.com/2016/Super-Express.html
Koprodukce jsou v asijském prostoru čím
dál častější. Tento snímek čerpá z
francouzského originálu Coursier (2010). V
hlavní roli jako mistr lupič David Belle,
zakladatel parkouru, v patách mu je sličná
detektivka Maggie (korejská star
Song Ji-Hyo). Tato dvojice zcela nabourá
život obyčejnému poslíčkovi jménem Mali
(Michael Chen), který má před svatbou a
má rozhodně jiné starosti, než hledat
artefakt velké ceny.

První hodina má takový švih, energii,
eleganci a humor, že jsem si hned vybavil
první díl Taxi, takový nával svěžesti. Navíc v
hlavní roli exceluje i čínský komik Michael
Chen. Song Ji-hyo dodává filmu nejen
sexappeal, ale i solidní akci.
Samozřejmě ten řetěz z kola atrakcí časem
trochu spadne, tempo zpomalí, ale film má
pořád řadu silných momentů a vtipných
nápadů, nebýt jedné nepovedené CGI scény
na konci, tak i technickému provedené není
co vyčíst.
Povedená akční komedie, která dlouho
nebyla v čínském prostoru k vidění.

I Belonged to You
Režie: Yibai Zhang
Minutáž: 113 minut
Žánr: romantický, komedie, drama
Hrají:
Deng Chao
Bai Baihe
Yang Yang
Crystal Zhang
Yue Yunpeng
Jennifer Du
Ada Liu

a další

http://chinesemov.com/2016/I-Belonged-to-You.html
Režisér Yibai Zhang je zpátky v plné síle, po
relativně průměrném snímku Fleet of Time
(2014) opět uvidíme krásnou směsici,
romance, komedie i vážných momentů.
DJ Mo Chen (Deng Chao) vypráví svůj příběh
i lidí ze svého okolí, život přináší nejen
radost, ale i strasti a nečekané problémy.
Velmi nenápadný film v pomalém tempu,
který postupně rozvijí své příběhy, osobité
postavy, nostalgické ohlédnutí do minulosti.
Je zde dokonale zachycená atmosféra
velkoměsta, které činí svoje obyvatele
většinou
nešťastnými,
ten
pocit
anonymnosti, chladu je cítit. Snímek je
bezprostřední a charaktery i děje navzdory
jistým
prvkům
neorealismu
velmi
autentické.

Jestli máte rádi vážnější filmy a máte pocit, že
Korea ve své nejsilnější žánrové disciplíně
(romantické filmy) poslední dobou zaostává,
měl by dát šanci tomuto filmu a jeho tvůrci.
Herci byli vybraní perfektně, Deng Chao
poprvé v zajímavé dramatické roli, jindy
vyniká jen jako akční herec. Povedeně svoje
role ztvárnili i nováčci jako Yang Yang, Crystal
Zhang nejen osvědčené tváře (Bai Baihe, Ada
Liu).
Film, který určitě rezonuje s mladou
generací, nejen v Číně.

Crosscurrent
Režie: Yang Chao
Minutáž: 116 minut
Žánr: meditativní, road movie, drama
Hrají:
Qin Hao
Xin Zhilei
Kevin Tan
Wu Lipeng
a další

http://chinesemov.com/2016/Crosscurrent.html
Mladý kapitán Gao Chun se plaví po řece
Jang-c’-ťiang od Šanghaje po Tibet, kde řeka
ústí, hledá svoji lásku a smysl života.
Těžko uchopitelný snímek, Gao Chun je
chycen ve svých snech a iluzích, jeho
delirium je narušování denní rutinou,
vzpomínkami na jeho lásku An Lu, kterou se
stále snaží najít a dostihnout.
Jde o fascinující putování, každodennost,
kousky poezie a náboženství v geniálním
kamerovém hávu, který tomu dal tchajwanský machr Mark Lee.
Na film musíte být prostě odpočinutí a ve
vnímavé náladě, jinak nemáte šanci uspět v
jeho sledování.

Mirzya
Režie: Rakesh Omprakash Mehra
Minutáž: 129 minut
Žánr: romance, fantasy

Hrají:
Harshvardhan Kapoor
Saiyami Kher
Anuj Choudhry
Art Malik
K. K. Raina
Om Puri
Anjali Patil
a další

http://www.bollywoodhungama.com/movie/mirzya/cast/

Mirzya je velmi známá legenda indického
středověku, patří mezi čtyři nejznámější
romantické příběhy regionu. Možná i proto
se snaha tvůrce ozlváštnit legendární námět
smícháním starobylé a moderní linie
nepotkala s pochopením diváků. Film byl
komerční propadák, ale cizím recenzentům
mimo Indii se líbil.
Film se připravoval pracně, dlouho dobu a
do výpravy, kostýmů se vložily velké
prostředky, špičkové akční scény pomáhal
zajistit také polský tým jízdních lukostřelců,
mistrně ovládajících své umění.
Mirzya je příběhem jednoduchý snímek,
chudý podkoní se zamiluje do nevěsty svého
prince. Dvojice milenců musí překonat
nepřízeň svého okolí i když tuší, že to může
vést k tragédii.

Film má naprosto vymazlený vizuál, vypraví
často jen obrazem a budete zaručeně bez
dechu při některých sekvencích. Do toho
burácí majestátní instrumentální OST, nebýt
několika zbytečných technoprvků v písňové
části tak i po této stránce je hudba filmu
povedená.
Na hereckém obsazení je vidět, že jsou to
nováčci, ale hrají poměrně sympaticky, nic
vyloženě nového a neobvyklého nemůžete
vidět. Ale film má svoji atmosféru, a celkem
silné emoce, umí rozhodně zaujmout vyvolat
celou řadu pocitů. Ti, kdo nemají rádi indické
filmy, tímto snímkem názor nezmění

The New Year's Eve of Old Lee
Režie: Gao Qunshu
Minutáž: 106 minut
Žánr: drama
Hrají:
Zhao Benshan
Yan Ni
Re Yizha
Aaron Yan
Pan Binlong
Da Peng
Zhang Yi
Liang Jing
Yu Hewei
a mnoho dalších

http://chinesemov.com/2016/The-New-Years-Eve-of-OldLee.html
Režisér Gao Qunshu, který vyniká spíše
akčními filmy, se rozhodl adaptovat
populární román, který se vypořádává s
problémy nejen starší generace.
Starý, vysloužilý učitel chemie Lee, čeká
návštěvu svojí dcery a vnučky, odmítá se
hnout za zbytkem rodiny do Pekingu, protože
jeho rozlehlý dům je přece historická
památka z doby dynastie Qing!
Hlavní hrdina má však stále obavy i o svoji
dospělou dceru, které se v dravém prostředí
TV tvorby daří se smíšenými úspěchy. To co
se zpočátku tváří, jako novoroční trhlá
komedie, nebo film pro starší publikum se
Vybarví ve velmi zajímavé trojgenerační
drama.

Divák díky tomu vidí současné sociální tenze
čínské společnosti a problémy jednotlivých
generací. Péče o staré rodiče, výčitky dětí
rodičům za jejich nalinkovanou profesní a
osobní budoucnost, jistota zaměstnání ve
středním a starším věku, nejistota mladých
lidí, jimž budoucnost už ani dobrá zahraniční
univerzita nemusí zaručit.
Výrazně filmu pomáhá hereckým výkonem
Benshan Zhao jako učitel Lee, výraznou roli
tady urvala i „Little Cecilia Cheung“,
kazachstánská herečka Reyizha Alimjan.
Film rozhodně není pro úplné začátečníky, je
to směs novoroční komedie a sociální drama
v jednom,velmi zajímavé a působivé. Film,
ale svým námětem může oslovit i nečínské
publikum.

Filmové resty 2016, aneb
seržant Čtyřlístek chce k
recenzím i tebe!
Stejně jako loni platí, že zůstalo velké množství
filmů, které jsem jednoduše nestihl vidět. Proto
budu rád, když tituly v následujících stranách
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. Korea a Japonsko, Indie tvoří
relativně málo restů, proto se nyní budou soustředit
na čínská teritoria
Z Tchaj-wanu bych určitě radil vidět snímek Foret
Debussy s Kwai Lun-Mei v hlavní roli, která si pro
rozjímání a přemýšlení o svém životě vybrala les.
Rovněž bude jistě zajímavý i tchaj-wanský dokument
The Moment – Fifty years of Golden Horse. Bude
mapovat historii prestižní filmové soutěže
vyhlašované každoročně v Taipeii, tvůrci se rozhodli
zastavit u těch nejzásadnějších snímků.

V čínských teritorích bych doporučil noirovkou The
Wasted Times s Ziyi Zhang v hlavní roli. Režisér
Cheng Er je v kriminálním žánru jako doma (dejte si
jeho snímky Lethal Hostage (2012) nebo Unfinished
Girl (2007). V dramatickém ranku zaujali diváky i
kritiky hlavně dva snímky. 29+1, hong kongská
romance, kterou debutovala režisérka Kearen Pang,
do hlavní role obsadila Chrissie Chau a Joyce Chang,
příběh sleduje dvě ženy, kterým bude čerstvě třicet.
Film Soulmate natočil hong kongský tvůrce Derek
Tsang (syn slavního Erica Tsanga), obsadil do něj
výhradně čínské herce z pevniny, sleduje příběh
dvou kamarádek, které se znají dlouho, ale
rozhodně mají i svá tajemství a věci, které si mohou
vyčítat. V hlavních roli Zhou Dongyu a Sandra Ma.
Snad se brzy k většině restů dostanu všemi možnými
cestami, včetně nákupu DVD.

Filmové resty 2016
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http://asianwiki.com/Eun-Ha
http://asianwiki.com/Iya_na_Onna
http://asianwiki.com/Anger_(Japanese_Movie)
http://chinesemov.com/2016/Lady-in-thePortrait.html
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/ca
st/id/4206083/Azhar
http://www.bollywoodhungama.com/moviemicro/ca
st/id/4911098
http://asianwiki.com/A_Cappella_(Japanese_Movie)
http://asianwiki.com/Tono,_Risoku_de_Gozaru
http://asianwiki.com/Natsumi%27s_Firefly
http://asianwiki.com/Katsuragi_Case
http://asianwiki.com/The_Sun_(Japanese_Movie)
http://asianwiki.com/Over_Fence
http://chinesemov.com/2015/The-DoolittleRaid.html
http://asianwiki.com/After_Love
http://chinesemov.com/2016/New-York-NewYork.html
http://chinesemov.com/2016/Till-the-End-ofWorld.html
http://chinesemov.com/2016/Follow-You.html
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http://chinesemov.com/2016/No-Other-Love.html
http://asianwiki.com/Kodaike_no_Hitobito
http://asianwiki.com/Sanada_Ten_Braves
http://asianwiki.com/Mitsu_no_Aware
http://chinesemov.com/2016/Realm-of-theTiger.html
http://asianwiki.com/Everest:_The_Summit_of_the
_Gods
http://chinesemov.com/2016/Foret-Debussy.html
http://chinesemov.com/2016/Drive-Me-Crazy.html
http://chinesemov.com/2016/The-Moment-FiftyYears-of-Golden-Horse.html
http://asianwiki.com/Satoshi_no_Seishun
http://chinesemov.com/2016/Murder-atHoneymoon-Hotel.html
http://chinesemov.com/2016/Lonely-Memory.html
http://chinesemov.com/2016/Go-CrazyGangster.html
http://chinesemov.com/2016/The-Mobfathers.html
http://chinesemov.com/2016/iGirl.html
http://chinesemov.com/2016/Lost-in-White.html
http://chinesemov.com/2016/Delusion.html
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http://chinesemov.com/2016/Everybodys-Fine.html
http://chinesemov.com/2016/Beautiful-2016.html
http://chinesemov.com/2016/I-Love-That-CrazyLittle-Thing.html
http://chinesemov.com/2016/Remain-Silent.html
http://chinesemov.com/2016/Mrs-K.html
http://chinesemov.com/2016/Tik-Tok.html
http://www.csfd.cz/film/418714-udtapunjab/prehled/
http://chinesemov.com/2016/Pleasure-Love.html
http://chinesemov.com/2016/White-Lies-BlackLies.html
http://chinesemov.com/2016/The-WastedTimes.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://asianwiki.com/Good_Morning_Show
http://asianwiki.com/The_Old_Capital
http://chinesemov.com/2016/The-Road-toMandalay.html
http://chinesemov.com/2016/Soul-Mate.html
http://chinesemov.com/2015/The-Tag-Along.html
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http://chinesemov.com/2016/29-1.html
http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=1918
9&display_set=eng
http://chinesemov.com/2016/Weeds-on-Fire.html
http://chinesemov.com/2016/Happiness.html
http://chinesemov.com/2016/Go-Fighting.html
http://chinesemov.com/2016/Days-of-OurOwn.html
http://chinesemov.com/2016/Clear-MapleLegend.html
http://chinesemov.com/2016/Lifeline.html

Filmové novinky 2017

Rangoon
Režie:Vishal Bhardwaj
Žánr: drama, romantický,
válečný
Minutáž: 167 minut
Hrají:
Saif Ali Khan, Shahid Kapur,
Kangana Ranaut, Richard
McCabe, Gajraj Rao, Sunidhi
Chauhan, Satoru Kawaguči,
aj.

http://www.bollywoodhungama.com/movie/rangoon/?utm_source=bhsearch
V kontextu nedávné indické tvorby, jeden z
mála filmů zabývající se 2. sv a hnutím INA
(Indian National Army), které usilovalo za
nezávislost Indie násilím, hlavním spojencem
bylo Japonsko.
Píše se rok 1944 a milovaná akční hrdinka
Julia (Kangana Ranaut) a její milenec, vlastník
filmového studia Rusi Billimoria (Saif Ali
Khan) obdrží od Britů rozkaz jet bavit indické
vojáky přímo na místa bojů v Barmě. Každá z
postav se neplánovaně dostane do boje mezi
svými ideály a touhou vše nějak přežít.
Film má v sobě kus roadmovie, romance,
válečného filmu, špionážního dramatu.
Uvidíte vynikající herecké obsazení, dobře
vystavěný, vygradovaný příběh.
Film je pro začátečníky s indickou
Kinematografií rozhodně vhodný.

Velmi málo hudebních scén, a i přes občasné
odlehčení, humor, spíše vážný film, který Vás
poučí trochu o historii Indie a války. Japonci v
roce 1944 nebyli poražení a invaze do Indie
nebyla sen. Smutné jak málo víme o
některých významných událostech i po tolika
dekádách. Každopádně vynikající film, byť u
indického publika komerčně propadl.

Jagga Jasoos
Režie: Anurag Basu
Žánr: akční, dobrodružný,
komedie, romantický
Minutáž: 161 minut
Hrají:
Katrina Kaif, Ranbir Kapoor,
Sayani Gupta, Saswata
Chatterjee, Saurabh Shukla,
Denzil Smith
aj.

http://www.bollywoodhungama.com/movie/jagga-jasoos/cast/
Režisér Anurag Basu je dobře známý svým
neobvyklým stylem filmů, kombinující
bláznivé, nebo nepravděpodobné náměty
(Kites, 2010), nebo Barfi (2012). Detektiv
Jagga (Ranbir Kapoor) se pustí do hledání
svého otce se Shruti (Katrina Kaif), kterou
potkal nedávno.
Můžeme očekávat typicky indickou směs
akce, komedie, romance, dobrodružství v
luxusním vizuálním balení.

Sekigahara
Režie: Masato Harada
Minutáž: 149 minut
Žánr: historický
Hrají:
Kódži Jakušo, Džun'iči Okada, Kasumi
Arimura, Masahiro Higašide, Jukija
Kitamura, Noriko Nakagoši, Ajumi
Itó, Takuma Oto'o, Masato Wada
aj.

http://asianwiki.com/Sekigahara
Bitva u Sekigahary roku 1600 je velmi
populárním tématem u japonských
Filmařů, událost je často zobrazována i
v TV seriálech. Veteránský režisér
Masato Harada, nedávno bodoval v
historickém žánru filmy jako Emperor in
August (2015), Kakekomi (2015).
Tentokrát půjde film proti většinové
interpretaci historii, Tokugawa bude
podle předlohy z 60.tých let padouch.
Hlavní příčina vítězství bude špiónka
Hatsume (Kasumi Arimura). Uvidíte
elitní obsazení, masivní výpravu, sám
jsem zvědav, jak se film povede a jak
moc bude jeho premisa pojata.

Ajin: DemiHuman
Režie: Hiroshi Horiuchi
Minutáž: 109 minut
Žánr: akční, sci-fi
Hrají:
Takeru Sató, Gó Ajano, Tecudži
Tamajama, Rina Kawaei, Jú
Širota, Minami Hamabe, Júdai Čiba, Júki
Jamada, Aja Suzuki, Kenta Mijake
aj.

http://asianwiki.com/Ajin:_Demi-Human
Tento sci-fi námět pojednává o super
hrdinovi, který ke svým schopnostem přijde
až po smrti a stane se druhem
nesmrtelného poločlověka, odmítá se však s
ostatními jedinci podílet na genocidě lidstva.
Šílené? Nikoliv, nutně, v hlavní roli Takeru
Sató.
Režisér Kacujuki Motohiro má za sebou
velmi úspěšné filmy (Space Travelers, 2000,
Summer Time Machine Blues, 2005) věřím,
že si s předlohou poradí dobře.

Marriage
Režie: Šin'iči Nišitani
Žánr: drama
Minutáž: 118 minut
Hrají:
Dean Fujioka, Šúko, Tamae Andó, Šihori
Kandžija, Hisako Manda, Kandži
Furutači, Wakana Macumoto, Eriko
Nakamura

http://asianwiki.com/Marriage_(Japanese_Movie)
Kendži Urumi (Dean Fujioka) se živí se svojí
partnerkou jako sňatkový podvodník.

The Limit of Sleeping Beauty
Režie: Ken Ninomija
Žánr: romantický, drama
Minutáž: 89 minut
Hrají:
Juki Sakurai, Issei Takahaši, Ippei
Sasaki, Rjó Narita, Šinnosuke
Micušima

http://asianwiki.com/The_Limit_of_Sleeping_Beauty
Aki Oria (Yuki Sakurai) přišla před 10 lety do
Tokia, aby se stala heerečkou. Nyní je jí však
29 let a pracuje jako asistentka kouzelníka.
Předstírá hypnózu a brzo jí tento stav přivodí
setření hranice mezi realitou a iluzí.
Ken Ninomija patří mezi mladé a začínající
tvůrce, jde teprve o jeho třetí film.

My Teacher
Režie: Takahiro Miki
Žánr: drama, romance
Hrají:
Tóma Ikuta, Suzu Hirose, Aoi
Morikawa, Rjó Rjúsei, Manami
Higa, Tomoja Nakamura, Kentaró

http://asianwiki.com/My_Teacher
Kosaku Ito (Tóma Ikuta) učí světové dějiny
na střední škole a studentka Hibiki Šimada
(Suzu Hirose) se do něj zamiluje. Kvůli své
pozici učitele nemůže Ito svoje city vyjádřit.
Provařený námět všech mang a anime je na
plátně relativně málo používán, navíc v
hlavních rolí herecká elita, zkušený Tóma
Ikuta jako herecký univerzál a vycházejí
náctiletá hvězda Suzu Hirose snad vytřískají
z příběhu maximum.

Fullmetal Alchemist
Režie: Fumihiko Sori
Žánr: fantasy, steampunk
Hrají:
Rjósuke Jamada, Dean Fujioka,
Jasuko Macujuki, Cubasa Honda,
Fumijo Kohinata, Nacuna, Rjúta
Sató, Misako Renbucu, Džun
Kunimura aj.

http://asianwiki.com/Fullmetal_Alchemist
Všem dobře známá manga a anime, vypráví
příběh dvou bratrů ve světě, kde má svoje
místo alchymie i magie. Bratři Alfons a
Edward si odnesli ze svých experimentů
značné šrámy a proto hledají kámen
mudrců.
Jako realista a skeptik jem i jasné, že narvat
rozsáhlý příběh byť jen částečně do jednoho
filmu, brání využít naplno potenciál
předlohy. Nicméně natáčelo se více, než rok,
nejen v Japonsku, ale zejména v Itálii.
Výprava, efekty vypadají skvěle, stejně jako
herecké obsazení, i pokud titul komerčně
neuspěje, stále může přispět k popularizaci
mangy, anime, japonské kultury obecně u
nových diváků.

Hyouka: Forbidden Secrets
Režie: Mari Asato
Žánr: mysteriózní,
romance
Minutáž: 114 minut
Hrají:
Kento Jamazaki, Alice Hirose,
Fudžiko Kodžima, Amane
Okajama, Kanata Hongo aj.

http://asianwiki.com/Hyouka:_Forbidden_Secrets
Hotaro Oreki (Kento Jamazaki) se jako
čerstvý středoškolák přidá do Literárníh
Klubu. On a Eru Chitanda (Alice Hirose)
naleznou antologii jménem Hjóka, která byla
vydána před 33 lety, společně odhalí dávné
tajemství své školy a školního festivalu.
Jedna z mnohe letošních adaptací, která mě
láká svým hereckým obsazením, než
námětem.

The King
Režie: Han Jae-Rim
Žánr: drama, krimi
Minutáž: 134 minut
Hrají:
Zo In-Sung
Jung Woo-Sung
Bae Sung-Woo
Ryoo Joon-Yeol
Kim Eui-Sung
Kim A-Joong
Kim Min-Jae
Jung Sung-Mo
Jung Eun-Chae
Park Jung-Min

aj.

http://asianwiki.com/The_King
Film pojednává o tom, jak složitá je struktura
politické moci v Koreji, téma, které přes
zeměpisnou vzdálenost bude jistě snadno
srozumitelné i českému divákovi. Praktiky
státního zastupitelství v Koreji se nebezpečně
blíží těm našim, na každého je nějaká ta
složka a spící případ, který se vždy může
vhodně vytáhnout.
Státní zástupci zde sledují vlastní zájmy a
personální politiku, zcela nepokrytě zasahují
do politické soutěže.
Mladý, idealistický a začínající státní zástupce
Park Tae-Soo (Jo In-Sung) se záhy přesvědčí,
že kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.

Velmi realisticky zobrazení propletence politické,
soudní moci ve vleku podsvětí a velkých peněz.
Parádní herecký koncert hlavní dvojice
představitelů doplněný solidními vedlejšími
postavami. Některé dialogy hodně památné, hej
myslíš si, že ta tvoje hrdost a poctivost něco
zmůže? Musíš jít s moci, s tokem dějin a historie,
podívej se, členové odboje by zahynuli, nemít
svoji směšnou penzi od státu, kolaboranti s
Japonskem?
Ti jsou v pohodě doteď, zdravíme Kang DongWona http://www.csfd.cz/tvurce/17595-dongwon-kang/, jehož dědeček byl kolaborant, přišlo
se na to teď a vnuk se nám stydí...
Film se závažným poselstvím, který bude blízký i
českému divákovi, s kolaboranty a oportunisty se
musí společnost okamžitě vypořádat v době
historického zlomu, jinak bude v jejich vleku
dlohé dekády a výsledek zápasu o lepší
společnost zůstane v nedohlednu. Viz české
prostředí plné podivných oportunistů s temnou
minulostí.

Confidential Assignment

Režie: Kim Sung-Hoon
Žánr: akční, komedie
Minutáž: 125 minut
Hrají:
Hyun-Bin
Yu Hae-Jin
Kim Ju-Hyeok
Jang Young-Nam
Yoona
Park Min-Ha
Lee Hae-Young
Lee Dong-Hwi
aj.

http://asianwiki.com/Confidential_Assignment
Námětem jednoduchá akční blbinka, kterou pozvedává z 3,5
hvězdy na 4 nejen výkon hlavního představitele, Hyeon Bin
jako severokorejský detektiv je fakt sekáč, má charisma a
černá sáčka s odznakem KLDR určitě teď v prodeji letí.
Nesmlouvavý, drsný hrdina Im Chul Ryung, který nešetří ani
sebe, Hyeon Bin mě překvapil, jak přirozeně akční roli zvládl
jako zkušený mazák a nikoliv jako začínající akční hrdina.
Navíc má k ruce sympaticky neschopného detektiva, kterého
hraje Yoo Hae Jin. Dostanete nejen akci, ale i porci humoru,
geniální roličku tady dostala Yoona, která hraje švagrovou
Kang Jin Taeho, okamžitě se do severekorejského geroje
zabouchne, její počínání je fakt k popukání. Ale pozor tenhle
film pozvedává na úroveň čtyř hvězd i občas perfektní a
trefné dialogy, kdy míří kritika do jihokorejských a nejen
severokorejských vod! Velmi uvědomělý, hravý a
propracovaný snímek, tvůrci si s tím dali hračičkovskou práci.
Pro ostatní to bude asi jen obyčejný akčňák, ale pro lidi
trochu znalé tamních reálií by to mohl být majstrštych roku.
Ostatně film taky zvlácoval místní žebříčky návštěvnosti,
přejel své soupeře. Perfektní hudba a kamera
samozřejmostí...

The Tooth and the Nail
Režie: Jung Sik, Kim Whee
Žánr: noir
Minutáž: 109 minut
Hrají:
Ko Soo
Kim Ju-Hyeok
Park Sung-Woong
Moon Sung-Geun
Lim Hwa-Young
aj.

http://asianwiki.com/The_Tooth_and_the_Nail
Předlohou filmu je povídka klasika
detektivního žánru hard boiled Billa S.
Ballingera vydané v roce 1955. Námětem bude
záhadný případ po konci 2.sv., kdy nejbohatší
muž Soulu Nam Do-Jin (Kim Ju-Hyeok), je
obviněn z vraždy svého šoféra Choi Seung-Man
(Ko Soo). Tělo však nebylo nalezeno, i když
stopy existují, nastane tuhý soudní spor, co se
vlastně v obrovské vile onoho večera stalo.

Misbehavior
Režie: Kim Tae-Yong
Žánr: drama
Minutáž: 96 minut
Hrají:
Kim Ha-Neul
Yu In-Young
Lee Won-Geun
Lee Hee-Joon
Lee Ki-Woo
aj.

http://asianwiki.com/Misbehavior_(Korean_Movie)
Můžeme od filmu očekávat drama na téma
zakazaných vztahů mezi učitelkou a žákem. V
hlavní roli zkušená veteránka Kim Ha-Neul a
mladá, ale rozhodně schopná herečka Yu InYoung, která se v posledních letech úpspěšně
prosadila v TV seriálech a nyní snad dostane
větší šanci ve filmu.
Režisér Kim Tae-Yong (*1987), je mladý režisér,
který se zabývá menšinovými a obtížnými
tématy(sebevražda, homosexualita), které jinak
nemají v hlavním proudu zastoupení. Je to pro
něj již třetí film.

Roman Holiday
Režie: Lee Duk-Hee
Žánr: akční, komedie
Minutáž: 108 minut
Hrají:
Im Chang-Jung
Kong Hyung-Jin
Jung Sang-Hoon
Kang Shin-Il
Kim Jung-Pal
Bang Joon-Ho
Park Ha-Sun
aj.

http://asianwiki.com/Roman_Holiday_(Korean_Movie)
Režisér Lee Duk-Hee je začínající tvůrce,
který ma na kontě pouze jeden pět let starý
Snímek. Ve své novince přivede na scénu
partičku přátel In-Han (Im Chang-Jung), KiJoo (Kong Hyung-Jin) a Doo-Man (Jung
Sang-Hoon), kteří se pokusí zbohatnout
přepadením transportu peněz.
Nic však nejde, jak má a před pronásledujícími
policisty se ukryjí v klubu Roman Holiday.

Legend of the Demon
Cat
Režie: Chen Kaige
Minutáž: 90 minut
Žánr: mysteriózní, dektivní, fantasy, historický
Hrají:
Xuan Huang, Šóta Sometani, Kitty Zhang, Hiroši
Abe, Keiko Macuzaka, Tianai Zhang, Šóhei Hino,
Hao Qin, Mason Lee, Taishen Cheng, Pei-Qi Liu,
Luyi Zhang, Sandrine Pinna
aj.

http://chinesemov.com/2017/Legend-of-the-Demon-Cat.html
Kaige Chen je známý režisér tzv. páté generace
režisérů kam patří i Yimou Zhang, základem jeho
filmu je kniha japonského autora - Baku
Jumemakura, japonský mnich Kúkai dorazí na
počátku 9. stol. na dvůr dynastie Tang, aby řešil
záhadné případy vražd
Režisér připravoval svůj film pět let, postavil zcela
reálné kulisy tehdejšího hlavního města dynastie, je
to jedna z mála čínsko-japonských koprodukcí, která
dodává herce z první ligy. Film působí značně
ambiciózně, uvidíme, zda scénár přinese něco
zajímavého a z film se nestane jen prázdná pastva.

Fatal Countdown: Reset
Režie: Hong-Seung Yoon
Žánr: scifi, thriller
Minutáž: 106 minut
Hrají:
Yang Mi
Wallace Huo
Jin Shijie
Liu Chang
Hummer Zhang
Anita Wang
Zhao Shuting

aj.

http://chinesemov.com/2017/Reset.html
Korejský režisér pod produkční záštitou
Jackieho Chana dostal k ruce místní hereckou
elitu, Wallace Hou (Tchaj-wan), Yang Mi (ČLR)
v hlavních rolí příběhu se sci-fi prvky.
Výzkumnice Xia Tian musí odevzdat funkční
plány stroj času hlavnímu padouchovi, pokud
chce vidět svého uneseného syna, provede
však reset, a má tak znovu hodinu a padesát
minut zachránit, co se dá.

Buddies in India
Režie: Wang Baoqiang
Žánr: komedie, akční
Minutáž: 99 minut
Hrají:
Wang Baoqiang
Bai Ke
Vikramjeet Virk
Yue Yunpeng
Ada Liu
aj.

http://chinesemov.com/2017/Buddies-in-India.html
Opičí král má mnoho adaptací, ale jen
nemnoho může obhájit svoji existenci, nebo
vykázat nějaký zásadní přínos.
Buddies In India představuje malý zázrak,
moderní akční groteska, která pojímá celý
námět značně po svém a vůbec se většinu
času neopičí:) Wu Kong (Wang Baoqiang)
odmítá vyklidit svůj dům v centru města,
ulehčit tak výstavbě místní bohaté firmě.
Opičí trenér Wu Kong si všemi poradí, ale i on
nakonec čelí volbě, buď doprovodí syna
bohatého majitele firmy do Indie, kde na něj
čeká otcova poslední vůle, nebo o svůj dům a
opičí stádečko přijde. Tang Sen (Bai Ke) není
takovému řešení moc nakloněn, ale otcovo
poslední přání poslechne, vyrazí s Wu
Kongem do Indie.

Komu se stýská po povedených akčních
komediích a stejně jako já považuje
všechny snímky Jackieho Chana po roce
2011 za zbytečné, tak by měl zbystřit.
Wang Baoqiang může být dost dobře nový
král akčních komedií. Film má neuvěřitelnou
energii, spoustu nápadů, pořád jede, aniž by
mu docházel dech.
Skvělou hudbu dodal Peter Kam, včetně
bollywoodských vložek. Kdo vůbec nezná
Opičího krále asi se některým situacím
nezasměje tolik, ale bavit by se měl.

The Village of No Return
Režie: Chen Yu-Hsun
Žánr: akční, komedie, fantasy
Minutáž: 116 minut
Hrají:
Qi Shu
Joseph Chang
Eric Tsang
Qianyuan Wang
Tony Yang
Lawrence Ko
Michael Chang
Shao-Huai Chang
aj.

http://chinesemov.com/2017/The-Village-of-No-Return.html
Film nás zavede do doby těsně po vyhlášení
první republiky (1911) do jedné malé vesnice,
kde obyvatelé vedou spory, zda mají zavést
železnici či nikoliv.
Do děje přichází záhadný taoistický kněz, který
vlastní jedinečné zařízení na mazání
vzpomínek, aby vesničané mohli žít šťastně…
Film je mixem žánrů, spíše než akční komedie
jde o drama s fantasy prvky. V hlavních rolí Qi
Shu, Joseph Chang, Tony Yang a další. Režisér
velmi dovedně umí vykreslit prostředí vesnice,
tamní svérazné charaktery. Navíc film pokládá
zajímavé otázky, co je to vlastně čas,
vzpomínky, jak moc ovlivňují naši osobnost.
Rozhodně to není fim pro začátečníky, jelikož
ta žánrová směs bude pro nováčka působit
hodně nesourodě.

Battle of Memories
Režie: Leste Chen
Žánr: krimi, mysteriózní, sci-fi,
Minutáž: 119 minut
Hrají:
Huang Bo
Xu Jinglei
Duan Yihong
Yang Zishan
Patricio Liang
Tiffany Hsu
Wang Zhen'er
Zhang Nianhua
Jiao Gang
Du Hanmeng
Luan Yuanhui
Audy Cao

http://chinesemov.com/2017/Battle-of-Memories.html
Pro diváka bude působit moje přirovnání jako
svatokrádež, ale tchaj-wanský režisér Leste Chen je
pro mě v současnosti ten nejvíce inovativní
a důležitý režisér, na východě ,jako Christopher
Nolan na západě. Tentokrát se po sérii ne příliš
zajímavých komedií vrací tvůrce opět do světa
velkého filmu. Právě on se pokouší posunout
hranice myšlení a invence v rámci čínského
prostoru.
Slavný spisovatel Jiang Feng (Huang Bo) si nechá
odstranit těsně před rozvodem vzpomínky na svoji
ženu Zhang Daichen (Xiu Jinglei), která ho však
žádá, aby se pro své vzpomínky ještě jednou vrátil.
Došlo však k záměně vzpomínek se sériovým
vrahem žen, které jsou oběti domácího násilí.
Hlavní hrdina tak zápasí s nedostkem času, aby
vypátral skutečného vraha a zároveň ho
nepřemohla osobnost násilníka uložena v jeho
vzpomínkách.

Uvidíte vysoce zajímavý mix krimi thrilleru s prvky
sci-fi, mysterózního žánru. Uvidíte vynikající
herecké výkony, zejména Huang Bo ve své dvojroli
vraha, spisovatele. Slušně mu sekundují ostatní
herci.
Film má mrazivou atmosféru, vynikající
audiovizuální zpracování, snové pasáže, černobíle
obrazy jsou značně uhrančivé. Film Vás prostě
nejen umí překvapit, zabavit, ale naprosto
uhranout. Snímek působí jako zjevené na čínském
trhu, kde publikum převážně preferuje západní
akční spektály, nebo domácí historické produkce.
Mimochodem vyčkejte titulků, vynikající ending
song ve stylu Bondovek, zpívá Dimash
Kudaibergen, jehož hlasový rozsah a talent
jednou ovládne svět nejen v Asii.

Brotherhood of Blades 2
Režie: Yang Lu
Žánr: drama, akční, historický
Minutáž: 120 minut

Hrají:
Chang Chen
Yang Mi
Zhang Yi
Lei Jiayin
Xin Zhilei
aj.

http://chinesemov.com/2017/Brotherhood-of-Blades-2.html
Kdo neviděl snímek Brotherhood of Blades
(2014) žádným způsobem znevýhodněn
před sledováním tohoto prequelu nebude.
Snímek zavede diváku do roku 1619, kdy je
dynastie Ming v těžkém úpadku, ztrácí
území díky výbojům džürčenských kmenů.
Jiná území ovládají bandité, nebo zkorumpovaní
úředníci a moc císaře je tak spíše nominální,
vládnou eunuši a různé kariéristické skupiny.
Kapitán Shen Lian (Chen Chang) se namočí
do případu menšího spiknutí proti císaři.
Navíc ma zlikvidovat malířku Bei Zhai (Yang
Mi), která leží v žaludku vrchnímu eunuchovi
Wei.
Film v žádném případě není bezhlavá řežba, ale
pečlivě prokreslený příběh, kde se charaktery
dostávají do zásadní konfrontace s oficiální mocí.
Vynikající Chang Chen má tentokrát k ruce velmi
schopnou kolegyni Yang Mi a tak film herecky
nestojí pouze na něm.

Pomyslnou třešničkou na dortu jsou tak souboje
a zejména OST Kendžiho Kawaie. Jeden z mála
filmů, kdy prequel neudělal ostudu svému
předchůdci.

Duckweed
Režie: Han Han
Žánr: mystery, detektivní, romance
Minutáž: 102 minut
Hrají:

Deng Chao
Eddie Peng
Zanilia Zhao
Dong Zijian
aj.

http://chinesemov.com/2017/Duckweed.html
Úspěšný závodník rallye Lang (Deng Chao) se po
nehodě dostane do dob mládí svého otce, se
kterým zrovna neměl nikdy dobrý vztah, nestihl ani
poznat svoji matku, takže teď si to v roce 1998
vynahradí. Tvůrcům se povedlo navodit celkem
dobře atmosféru 90.let na čínském maloměstě,
kdy lidi ještě chodili do kina na hongkongské
klasické akčňáky z 80.tých let, mobily, net a různé
aplikace byly ještě hudba budoucnosti a pager
naopak výkřik technologie. Film je prodchnut
magickým neorealismem, má to přímo
hrabalovskou poetiku u některých postav, kus
Kusturicy k tomu. Eddie Peng jako Xu Zhengtai,
který chce dělat věci správně a svůj gang ochránit
před konkurencí, držet si svoji čest.
Režisér Han Han ve svém teprve druhém snímku
potvrdil pověst talentovaného tvůrce, který umí
zcela lehce a přirozeně pracovat s popkulturními
odkazy.

Filmy na superhrdiny, hong kongské akční
klasiky 80.let, na to vše se zde odkazuje.
Můžete čekat humor, smutek, drama, ale i
trochu akce a tarantinovskou poetiku.
V příběhu jde především o přátelství mezi
kamarády, hlavní ženská postava má relativně
málo prostoru. Nostalgie a katarze v jednom,
film s velkou apelativní hodnotou především
pro čínské publikum a lidi aspoň trochu znalé
čínských reálií let 80.tých a 90.tých. Nic pro
úplné začátečníky, ale přesto si myslím, že ten
kdo sleduje rád filmy Kusturicy, Tarantina, Guye
Ritchieho si přijde na své.

The Missing
Režie: Xu Jinglei
Žánr: akční, krimi, thriller
Minutáž: 95 minut
Hrají:
Bai Baihe
Stanley Huang
Ming Dao
Nicky Lee
Mason Lee
Xu Jinglei
aj.

http://chinesemov.com/2017/The-Missing.html
Režisérka Xu Jinglei opustila svoji tradiční
doménu romantických a dramatických filmů.
Pustila se pěkně zostra do žánru policejního
thrilleru. Bai Baihe jako policistka Lin Wei
hledá svoji ztracenou dceru a musí přitom
spoléhat na muže s výpadkem paměti, který
by měl být správně ve vazbě.
Příběh vyšetřování je velmi slušně napsán a
děj se postupně zajímavě kompletuje.
Perfektně zvládnutá akce, kamera, hudba (An
Wei). Film je dravý, ale zároveň diváka
neunavuje neustálou akcí, umí vhodně
kombinovat tempo vyšetřování s akčními
scénami. V hlavní roli září jako záhadný
podezřelý Stanley Huang.
Dlouho jsem neviděl smysluplný povedený thriller z
čínského prostoru. Xu Jinglei by tímto titulem po 3
slabých filmech mohla zažít restart kariéry jako
režisérka, uvidíme, s čím přijde jako herečka.

Shock Wave
Režie: Herman Yau
Žánr: akční, thriller
Minutáž: 119 minut

Hrají:
Andy Lau
Jiang Wu
Xiao Song Jia
Philip Keung
Felix Wong
Liu Kai-Chi
Shek Sau
Ron Ng
Louis Cheung
Babyjohn Choi

aj.

http://chinesemov.com/media/2017/Shock-Wave-p1.html
JS Cheung (Andy Lau), pracuje v sekci
hong-kongské policie určené na likvidaci
výbušnin. Později se vydá jako undercover
agent na likvidaci jednoho gangu. Jeden
uprchlý člen však začně záhy terorizovat
město a policistovi Cheungovi se hodlá
pomstít.
Herman Yau je žánrový všeuměl, který se až
na výjimku akčním filmům vyhýbá, zde však dostal
velký rozpočet, herecké hvězdy a oživuje tak
znova klasický lokální žánr akčního filmu, thrilleru.

The Game
Changer
Režie: Gao XiXi
Žánr: heroic bloodshed
Minutáž: 133 minut
Hrají:
Peter Ho
Edison Huang
Gulnazar
Wang Xueqi
Choo Ja-Hyun
Jack Kao
Long Meizi
Shi Peng
aj.

http://chinesemov.com/2017/The-Game-Changer.html
Šanghaj 30.let minulého století byla značně
neklidným místem, hlavní hrdinové musí sledovat
své zájmy, někdo jako člen protijaponského
odboje, jiný jako člen triády. Peter Ho jako Li Zihao
přežil japonskou čistkou odbojové skupiny a je
odhodlán kolaboranty odstranit.
Li Zihao a Fang Jie (Zitao Huang) se náhodou
potkají při útěku z vězení. Poté znovu při hodně
divoké záchranné akci v centru Šanghaje. Můžete
očekávat akční nářez ve stylu Johna Woo,
adrenalin až na půdu, bromanci, akce ze které
které občas klesne čelist a budete žasnout.
Navíc je tady v hlavní roli charismatický šéf gangu
Xueqi Wang, který nemá chybu. V Šanghaji
třicátých let zamrzí pouze poněkud futuristická
americký auta z let 50.tých, občas necitlivé CGI.
Hudba, akce, kamera perfektní, navíc většinu času
se tady vytvořit atmosféru napětí a pnutí mezi
postavami. Závěr možná až moc over the top
akce, která jde někdy snaž až za hranici béček z
80.let, ale já to odpouštím, 3/4 filmu excelentní
zábava.

Nečekejte
originalitu,
nebo
nečekané
scénaristické kličky, nicméně můžete se těšit na
melodrama, seveřenou atmosféru, extrémní akci,
která vyloudí blažený výraz ne nejedné tváři.

S.M.A.R.T. Chase - The Dragon and Phoenix
Režie: Charles Martin
Žánr: akční
Minutáž: 93 minut
Hrají:
Leo Wu
Orlando Bloom
Simon Yam
Lynn Hung
Hannah Quinlivan
Liang Jing
Ying Da
aj.

http://chinesemov.com/2017/SMART-Chase-The-Dragon-and-Phoenix.html
Trend koprodukcí neustále roste, anglický
režisér Charles Martin dostal čínský kapitál,
Orlanda Blooma a další herce pro akční film
na téma krádeže šperků mezi gangy zlodějů.
Nemusíte samozřejmě věřit tomu, že
rozpočet a příběh film zachrání, ale přesto
jsem zvědav, jak vše dopadne, herectví jistě
zaručí Simon Yam a Lynn Hung.

Filmové resty 2017, aneb seržant
Čtyřlístek chce k recenzím i tebe!

Vážený čtenáři, filmová produkce díky růstu trhu Číny a
koprodukcí v prostoru JV Asie neustále roste, filmů které se
nedostaly do prezentace je tak značné množství, snad ještě více,
než loni, přitom se v žádném případě nejedná pouze o filmy pro
různé minority, filmové kritiky apod.
V Hong Kongu doporučuji sledovat místního workoholika,
Herman Yau natočil letos komedii 77 Heartbreaks, kde uvidíte
Twins, Michelle Wai, mix hororu a historického filmu (období
2.sv.) Sleep Curse s luxusním hereckým obsazením (Anthony
Wong, Michelle Wai, Gordon Lam) a posledním dílem je hrorový
thriller Always be with You, který bude sledovat příběh
vykradačů hrobů a místní pohřební zvyky. Dalším pro mě
vysoce očekávaným snímkem z Hong Kongu je dobová
gangsterská freska Chasing the Dragon od místní legendy Wong Jing. A pozor v hlavní roli nejen Andy Lau jako policista,
ale i Donnie Yen (jako hlava gangu), který se bude pokoušet o
něco více, než jen akční roli. Dle ukázek vypadá film velmi
autenticky na vykreslení doby 60.tých a 70.tých let.
Další režisérské eso Hong Kongu, Gordon Chan chystá
dobrodružný film The Treasure, kdy se potomek slavného
piráta Cheung Po Tsaie ocitne v době počátku 19. stol., aby
našel bájný poklad, můžeme očekávat akci i komedii, a
sympatické herecké obsazení - Dayo Wong, Fala Chen, Sam Lee,
Ronald Cheng, Michael Wong. Nesmím zapomenout na film The
Brink, debut režiséra Jonathana Li, který působil jako asistent
režiséra na mnoha zajímavých titulech (Lost In Time, 2003,
Daisy, 2006, Triangle, 2007, Missing, 2008, Sasori 2008, The Lost
Bladesman, 2011 aj.). K ruce má velmi dobré obsazení akční
kaskadér Max Zhang, který v posledních letech začíná sbírat
zajímavé filmové role, dále Janice Man, Shawn Yue, Gordon
Lam. Příběh nás zavede mezi skupinu zlodějů, kteří hledají zlaté
cihly z vraků a vytrvalého policistu, který je jim v patách.

Na Tchaj-wanu jsem letos zaregistroval mnohem méně
zajímavých filmů, než loni, přesto bych pár titulů měl zmínit.
Horor Tag Along 2, v hlavních rolích Tiffany Hsu, Rainie Yang.
Daleko více mě však zajímá historické akční drama Fish Sword,
neboť tento žánr se zde často netočí. Nejpopulárnějším titulem
v zemi je hororový thriller Mon Mon Mon Monster, ačkoliv
považuji námět školní zombie apokalypsy za dost vyčpělý.
Zajímavěji vypadá námětem mysteriózní krimi The Last
Painting, odehrávající se den před prezidentskými volbami.
Čínská lidová republika směřuje k tomu, aby byla největším
trhem a hráčem číslo 1. Důvody a následky této situace by se
daly dlouho rozebírat. Zvýšení čínské sebevědomí a aspirace
dokladují zejména vlastenecké akční spektály jako Wolf
Warriors 2 , Operation Red Sea (oba filmy řeší záchranu
čínských občanů v zahraničí hrdinou lihovou, pardon lidovou
armádou se super moderním vybavením), stejně tak Sky Hunter
(náborový film ve stylu Top Gunu), kde je to velmi vtipné, když
uvážím že polovinu vzdušných sil tvoří Mig-21 a různé
licencované verze ruských strojů, či jejich sprosté kopie.
Minimálně první film, je však divácky vděčný a zábavný, Jacky
Wu exceluje v roli režiséra i herce, navíc vydělal přes miliardu
yuanů a jde s tím na Oscara. Docela neomalenost, když uvážím,
že to je snad poprvé co někdo poslal akční film na uměleckou
soutěž, byť Oscarům neholduji jako měřítku kvality.
Zajímá mě nejen z hlediska politiky válečný historický film The
War of Loong, kdy za doby dynastie Qing, porazili místní vojáci
francouzskou armádu roku 1877, filmy na toto období jsou
vzácnost a hnidopiši jako já pak budou moct dohledávat, jak se
lišila historie od filmu, navíc to vypadá jako velmi dobře
financovaný výpravný film, kde si na reáliích a nejen akci dali
záležet.

Naštěstí můžeme vidět daleko zajímavější tituly v Číně, než
brnkání na vlasteneckou strunu. Snímek The Liquidator je směsí
žánru thrilleru, mystery, dramatu, uvidíme prvoligové kočky jako
Cecilia Liu, Karena Lam, jejich protějšky budou Deng Chao, Ethan
Ruan, nabitá sestava. Fešný Li Yifeng si zahraje v akčním thrilleru
Guilty Of Mind studentíka, který má vyřešit vraždu na
univerzitním kampusu. V žánru fantasy zmiňme aspoň titul Wong
Jinga Golden Monk s Kitty Zhang v hlavní roli, očekávejte klasický
lov příšer, meče a magii. Klasik kung-fu, wuxia filmů Yuen WooPing se rozhodl vytvořit s produkční podporou Tsuie Harka
remake svého filmu z roku 1982 The Miracle Fighters nyní pod
názvem The Thousand Faces of Dunjia, v hlavní roli Aarif Lee, Ni
Ni, můžeme očekávat kataklyzmatickou konfrontaci rozhodující o
osudu světa:) Mohu doporučit rovněž dobovou směsku
historického, akčního filmu z doby konce dynastie Qing, Lords of
Shanghai, můžeme se těšit na pokračování.
V Koreji se těšme na film The Swindlers, Hyeon Bin jako vůdce
zlodějů se pokusí okrást jiného zloděje, režisér Jang Chang-Won
tímto snímkem debutuje. Největší mužská hvězda Koreje Jung
Woo-Sung si zahraje ve filmu Steel Rain, funkcionáře KLDR, který
prchne do jižní Koreje, jelikož v jeho zemi proběhl vojenský
převrat, se svými jihokorejskými kolegy se pokusí zastavit válku.
Režisér Park Hoon -Jung (New World, 2013) ve filmu V.I.P.
přichází s námětem, jak je v Koreji pronásledován nově
příchozí Kim Kwang-Il (Lee Jong-Suk), který je pouze
pěšák ve hře zpravodajských služeb.

Japonsku budu rozhodně čekat na film Revenge Girl, Mirei
Kiritani bude hrát odvrženou dívku, která se rozhodne
pomstít svému milenci tím, že plánuje zvítězit v kandidatuře
na premiéra. Ayase Haruka hraje v ulítlé komedii Honnouji
Hotel, záhadným způsobem se místo v hotelu náhle ocitne na
schůzce Ody Nobunagy (Šin'iči Cucumi) a jeho družiníků.
Hirokazu Koreeda natočil krimi The Third Murder, právník
Šigemori (Masaharu Fukuyama) řeší případ 30 let staré
vraždy.
V Indii mám zhruba tucet favoritů, vyhlížím však
hlavně historický spektál Padmavati , příběh z doby přelomu
13.-14. stol. královna státu Mévár Rani Padmini (Deepika
Padukone) se bude bránit invazi z Dillíského sultanátu, jeho
vládce, Aláuddína Šáha, který se chce královny za každou
cenu zmocnit. Očekávejme masivní výpravu, kulervoucí
hudbu.
Film Baadshaho nás přenese do Rádžastánu 70.let, místní
princezna Maharani Gitanjali (Ileana D'Cruz) se odmítá
rozloučit na příkaz vlády s rodinným zlatem, zorganizuje
ambiciózní akci na jeho záchranu. Velmi se těším na akční
komedii A Gentleman, Sidharth Malhotra bude hrát
nenápadný bílý límeček , který se bude dvořit jedné z
nejžhavějších hereček současnoti Jaqueline Fernandez,
můžeme očekávat nadsazenou akci, humor, i romanci. Vidya
Balan hraje v historickém snímku Begum Jaan, bordel mamá,
která odmítá vyklidit svůj podnik v roce 1947, neboť zde
chtějí jednat Indové a Pakistánci o uspořádání hranic.

Mimo tradiční teritoria bych rád upozornil na dva thajské
filmy, historický akční spektál Legend of the Broken Sword
Hero, a velmi zajímavý titul Bad Genius, žánr heist movie v
prostředí školních zkoušek, kdy si studenti svými triky umí
poradit globálně s každým testem, pro místní studenty jistě
velmi relaxační film, který momentálně boduje v Číně.
Ruský film The Journey to China: The Mystery of Iron Mask,
je podle knihy o mapování ruského dálného východu,
anglický cestoval Jonathan Green se dostane až do Číny. Dle
ukázek půjde o dobrodružný film s fantasy prvky, kde o akci
nebude nouze. V menší roli se objeví i Jackie Chan, Arnold
Schwarzeneger, premiéra letos není jistá, nebo bude snad
začátkem roku 2018.
Indonéská akční hvězda Iko Uwais (The Raid, The Raid 2)
bude přítomen v americkém scifi snímku Beyond Skyline,
detektiv Mark (Frank Grillo) bude s parťáky vysvobozovat
syna z mimozemské lodi.

Filmové resty 2017
Indie
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.bollywoodhungama.com/movie/tubelight/
http://www.bollywoodhungama.com/movie/parmanu-storypokhran/cast/
http://www.bollywoodhungama.com/movie/tiger-zinda-hai/
http://www.bollywoodhungama.com/movie/tumhari-sulu/cast/
http://www.bollywoodhungama.com/movie/begum-jaan/
http://www.bollywoodhungama.com/movie/baazaar/cast/
http://www.bollywoodhungama.com/movie/ittefaq-3/cast/
http://www.bollywoodhungama.com/movie/bhoomi/cast/
http://www.bollywoodhungama.com/movie/padmavati/cast/
http://www.bollywoodhungama.com/movie/lucknow-central/cast/
http://www.bollywoodhungama.com/movie/kaalakaandi/cast/
http://www.bollywoodhungama.com/movie/baadshaho/cast/
http://www.bollywoodhungama.com/movie/a-gentleman/cast/
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Doporučuji:




Doctor X – Season 4
Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo
The Mystic Nine

The Mystic Nine
Režie: Liang Shengquan
Počet dílů: 48 x 40 minut

Hrají: William Chan, Liying Zhao, Yixing Zhang, Ying Hao Ming aj.
Proč to vidět:
 Směs dobrodružného filmu, dobové prostředí 30.let v předvečer
války v Japonskem, mnoho zajímavých postav a příběhových liní o
rodinách, které si parcelují nálezy v hrobkách
 Velmi dobří herci, výprava, zápletka až na výjimky bez ztráty tempa
 Solidní akce, hudba, nechybí ani humor
 Velmi atmosferický seriál, který umí diváka vtáhnout
 Zápory jsou v nevyrovnanosti kvality počítačových efektů grafiky,
povinný vlastenecký konec, který je hodně mimo a přehnany, dále
nutnost zlých Japonců, a zlého bílého Kavkazana

http://wiki.d-addicts.com/The_Mystic_Nine

Doctor X – Season 4
Režie: Miho Nakazono, Tošio Terada, Takafumi Kósaka
Počet dílů: 11 x 46 minut
Hrají:
Rjóko Jonekura, Tošijuki Nišida, Juki Učida, Ittoku
Kišibe, Masanobu Kacumura, Ken'iči Endó, Masaomi
Hiraga, Meisa Kuroki, Juriko Hoši, Kódži Jano, Tokuma
Nišioka aj.
Proč to vidět:
 Japonský doktor House znovu v akci
 Tradičně dobří hostující herci, povedená hudba
 Povedený příběh po pár epizodách vrcholí v
nečekané finále

Moon Lovers:
Scarlet Heart Ryeo
Režie: Kyoo-tae Kim
Počet dílů: 20 x 60 minut
Hrají:
Joon-ki Lee, Ji-eun Lee, Ha-neul Kang,
Jong-hyeon Hong, Soo Ji, Seong-gyoon Kim,
Han-na Kang, Seohyun, Min-ki Jo, Dong-il Seong,
Ji-yeong Park, Jeong-hak Park, San-ho Kim, Joo-hyeok
Nam, Byeong-mo Choi, Ki-joo Jin, Si-eun Park

Proč to vidět:
 Natočeno podle čínské předlohy, historický spektál,
romance, občas komedie, díky zápletce o hrdince,
která přijde z budoucnosti
 Boj princů o trůn v dynastii Goryeo
 Harémovka naruby, úžasně silné obsazení, hlavní i
vedlejší postavy, povedená výprava hudba
 Silné napětí, tempo kromě menšího zpomalení na
poslední dvě epizody, velkolepá výprava, souboje
http://asianwiki.com/Moon_Lovers:_Scarlet_Heart_Ryeo

Seriálová sezóna
2017

Seirei no Moribito II:
kanašiki hakai gami
Režie: Taku Kató, Juki Nakašima, Takegoro Nišimura
Počet dílů: 8 x 58 minut
Hrají:
Haruka Ajase, Jóko Maki, Mizuki Itagaki, Kengo Kóra, Rio
Suzuki, Akira Emoto, Micu Dan, Dean Fujioka, Kóhei Fukujama, Tóru
Šinagawa, Masató Ibu, Eri Watanabe, Rjóhei Suzuki, Mantaró
Koiči, Satoši Hašimoto, Udai Iwasaki, Risa Oda, Hjunri

Proč to vidět:
 Výpravný epický fantasy seriál podle slavné předlohy, stále
neztratil své kouzlo, atmosféru
 Dobrý výběr obsazení, příběh začíná být epičtější, více bojový
 Vizuální pastva, která se nevidí každý den, perfektní spojení
obrazu, hudby

Luxusní OST, Naoki Sató připravil opět soundtrack na který se
bude vzpomínat,on snad musí žít ve fantasy zemi každý den
poslední dva roky, každý motiv dokonalost sama

http://asianwiki.com/Moribito:_Guardian_of_the_Spirit_
Season_2

Gomen, aišiteru
Režie: Naruhide Mizuta, Jasuharu Išii
Počet dílů: 10 x43 minut
Hrají:
Tomoja Nagase, Kentaró Sakaguči, Šinobu Ótake, Riho
Jošioka, Čizuru Ikewaki, Soo-hyeok Lee, Ajaka Óniši, Seidži
Rokkaku, Baidžaku Nakamura, Kjósuke Jabe

Proč to vidět:
 Romanticko-dramatický příběh plný melancholie a
smutku v luxusním audiovizuálním balení, celkem
úspěšná snaha o realistické prvky, civilní projev
 Perfektní herecké výkony zejména Tomoja
 Luxusní OST – Rjó Jošimata
 Postupně rozvíjený příběh, kde nic nepřebývá ani
nechybí, neznamenal jsem téměř žádné nelogičnosti,
nebo kopance v psychice a jednání postav

http://asianwiki.com/I%27m_Sorry,_I_Love_You_(Jap
anese_Drama)

Crisis

Režie: Kósuke Suzuki, Keiičiró Širaki
Počet dílů: 10 x 45 minut
Hrají:
Proč to vidět:
 Série celkem novátorsky přistupuje k problému úlohy
policie, protiteroristického týmu, který zjišťuje, že
některé antisystémové prvky a akce jsou nutné pro život
a oficiální moc je často pokrytecká, alibistická, neslouží
lidem
 Výborné OST, Sawano Hiroyuki, KOHTA YAMAMOTO,
takže rock, symfonický orchestr
 Dobré obsazení, byť každá postava není úplně stejně
silná, užitečná a prokreslená, jako hlavní hrdina Inami
Akira (Ogur Šun)
 Velmi povedené dialogy, gradování děje, na japonské
poměry poměrně dospělý a realistický seriál
 Dobře zvládnutá akce

http://wiki.d-addicts.com/CRISIS

Voice
Režie: Kim Hong-Sun
Počet dílů: 16 x 60 minut
Hrají:
Hyeok Jang, Ha-na Lee, Seong-hyeon Baek, Eun-seo Son, Haeyeong Lee, Byeong-mo Choi, Yeong-jin Jo, Yeon-ah Oh, Jonghak Son, Jeong-hwa Bae, Jae-wook Kim, Joo-seung Lee aj.
Proč to vidět:
 Povedený námět, který má v sobě prvky drsné kriminálky
francouzské školy, temného gotického románu s lehkým
prvkem nadpřirozena, hodně hustá atmosféra tajemna,
strachu, násilí dosahující někdy skoro až hororu
 Perfektní Jang Hyeok jako detektiv buldog Moon JinHyuk, řešící pohotovstní případy z helplinky, navíc hledá
dávného vraha své manželky, bojuje s korupcí, prostě
hrdina, k ruce má schopnou kolegyni Kang Kwon-Joo (Lee
Hana) s velmi zajímavou schopností
 Povedené vedlejší postavy a příběhy, charismatický Kim
Jae-Wook jako hlavní záporák
 Povedené OST, nejen suntrumentální složka, ale i songy
Kim Yuna a Changmo odvedli parádní práci.
 Detektivní případy, které někdy navazují na sebe, a
postupně odhalují minulost postav, děj, adrenalin, akce
na plný plyn, musíte počkat první 4 díly na rozjezd,
poněkud nostalgický a předvídatelný konec
http://asianwiki.com/Voice_(Korean_Drama)

Strong Woman Do
Bong-Soon
Režie: Lee Hyeong-Min
Počet dílů: 16 x 60 minut
Hrají:
Park Bo-Young, Park Hyung-Sik, Ji Soo, An Woo-Yeon,Seol In-A,
aj.
Proč to vidět:
 Povedená směs komedie, romance, detektivky, plná
popkulturních narážek, včetně hudebních vtípků
 Šíleně humorné situace, vynikající Park Bo-Young jako
silná žena, harémovka naruby
 Prvních osm dílů plných nápadů a vynikajícího humoru,
nevtíravé romantiky, pak tempo slábne a poslední dva
díly jsou spíše slabší, detektivní linie příběhu je pouze
výplň na odlehčení souboje bishíků

http://asianwiki.com/Strong_Woman_Do_Bong-Soon

Režie: Kim Cheol-Kyu
Počet dílů: 16 x 60 minut
Hrají:
Yoo Ah-In, Lim Soo-Jung, Ko Gyung-Pyo, Kwak Si-Yang, Jo Woo-Jin,
Yang Jin-Sung, Jeon Su-Kyeong, Kang Hong-Suk, Ji Dae-Han, Cheon
Ho-Jin, aj.
Proč to vidět:
 Neobvyklý námět, kdy se prolínají životy postav z 30.let a
moderní doby, tématika, prostředí spisovatelů není v Koreji
častá
 Výpravná série, která má atmosféru, umí vtáhnout,
kombinuje prvky nadpřirozena, romance, tragického příběhu
minulosti, hodně autentická atmosféra starého Soulu,
úžasné kostými
 Silné herecké obsazení a výkony na všech postech, zajímavý
humor a popkulturní narážky na svě literatury! Inteligentní a
zajímavé dialogy

Prvních 5 dílů nátřesk, poté několik dílů menší zpomalení, a
po díle 12 spěje seriál neomylně ke svému rozuzlení ve
vysokém tempu
http://asianwiki.com/Chicago_Typewriter

Seriálové
resty roku
2017

Seriálové resty 2017

Tento rok je pro fanouška seriálů skutečně nejnáročnější, co
pamatuji, sešlo se totiž na konci roku příliš mnoho seriálů, které
poběží do listopadu a prosince, v některých případech ještě déle. V
Koreji je program jasný, stanice JTBC natočila ve Francii 12 dílný
seriál The Package.
Krásná Lee Yeon-Hee, hraje průvodkyni, která prchá před svoji
minulostí a dostane na starosti skupinku korejských turistů, kdy každý
z nich je velmi rázovitá a divná postavička. I když je zde přítomen Jung
Yong-Hwa (přezdívaný herecké dřevo), tak seriál zatím příjemně
překvapil i Jung hraje celkem slušně, uvidíte směs komedie, dramatu,
romance a krásnou Francii k tomu.
Detektivní drama s prvky fantasy While Were You Sleeping natočil
režisér Oh Choong-Wan (My Love from Another Star, 2014),
scénaristka Park Hye-Ryun má na svědomí tituly jako, Dream High
(2011), I Can Hear Your Voice (2013), Pinocchio (2014), Page Turner
(2016). Příběh do Vás nezaskne při první dvou dílech nikoliv dráp,
ani nehty, nýbrž pořádnou kotvu. Úroveň obrazu, práce se zvukem,
hudbou efekty je totálně jiná liga, než u jiných sérií, hlavní dvojka
Lee Jung-Suk a Suzy navíc mezi sebou mají správnou chemii,
skvělého záporáka hraje Lee Sang-Yeob. Můžete se těšit, jak se
státní zástupce bude pokoušet zabraňovat zločinům díky prorockým
snům své sousedky.
Režisér Kim Hong-Sun (Voice, 2017) natočil neobvyklou směs
detektivky, fantasy, komedie a romance s názvem Black. V hlavní
roli Song Seung-Heon, až uvidíte jeho dvojroli budete u vytržení. Z
ušlápnutého detektivka se stane smrťák, který má problémy s
orientací v lidském světě. Pomáhá mu díky neobvyklé schopnosti
Ha-Ram (Go Ara), která vidí u lidí stíny smrti, společně budou
zabraňovat smrti a hledat jednu důležitou osobu.

Režisér Song Hyun-Wook (Another Oh-Hae Young, 2016) připravil
letos tři série, zaujaly mě však dvě, Meloholic o ženě se dvěma
osobnostmi a muži, který dovede číst myšlenky pouhým položením
ruky na danou osobu, v hlavní roi U-Know, Kyung Soo-Jin. Nyní se
však vysílá jeho série Revolutionary Love.
Choi Si-Wong a Kang So-Ra v hlavní roli, milionářský synek a
magnet na průšvihy Byun Hyuk musí žít dočasně v utajení Baek
Joon, která má sice dobré vzdělání, ale velmi svérazný náhle na
život i práci, Koreu považuje za peklo (pro pracující právem) a má
vlastní plán jak z toho ven. Viděl jsem první díly, má to svěžest a
vtip, hlavní i vedlejší herci jsou velmi dobří ve svých rolích,
uvidíme, kam se to příběhově bude ubírat.
V Japonsku stratuje již pátá série Doctor X, doufejme v
kvalitu, zbývá zde řada zajímavých seriálů, kte kterým jsem se
nedostal, Cecile‘s Plot o ženě v domácnosti, která vstoupí do světa
módního časopisu, Yóko Maki v hlavní roli. If It Rains, You Are Nice
je seriál na téma manželské nevěry, Nozomi Sasaki jako nevěrnice,
to zní jako slibný námět. From Now On I Threaten You svede
dohromady studentku (Emi Takei) a soukormého detektiva (Dean
Fujioka), který řeší případy vyhrožováním. A samozřejmě bude
vysílána třetí série fantasy Seirei no Moribito, válka království, co
nevidět začne, Balsa se jistě řádně s kopím v ruce zapotí, přejme si,
aby kostymér, zbrojíř série dostal rozum a vojáci impéria Talsh
neměli ty sado maso kukly a nefunkční zbraně jako ve druhé sérii.
V čínských teritoriích můžeme čekat epický historický seriál
Nirvana In Fire 2, kostýmní komedii Oh My General, Sandra Ma v
hlavní roli. Rainie Yang se po delší době vrací na TV obrazovky v
romantické komedii My Ex-Man, bude hrát bulvární novinářku,
která má problémy se svým ex ( Blue Lan). Tchaj-wanská hvězda
Puff Kuo bude hrát v romantické komedii The Second Sight Fall in
Love, bude oscilovat mezi falešným boyfriendem a propuštěným
zločincem.
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Výhled do roku 2018

Japonské drama The Scythian Lamb bude popisovat osud šesti
bývalých trestanců, kteří se přistěhují do ospalého přístavního
městečka, těším se na to jako na možné překvapení roku, režisérem
je Daiči Yošida (Pale Moon 2014). Hiroši Tamaki bude hrát v thrilleru
Evil and the Mask muže, který si nechá změnit visáž, aby mohl
chránit svoji sestru, jelikož kdysi dávno odstranil zlo ze své rodiny,
ale skutečně se mu to povedlo? Haruka Ayase bude hrát v
romantické komedii Tonight, At Romance Theatre princeznu Mijuki,
která náhle vystoupí z černobílého filmu do světa současnosti,
zamiluje se do ní mladý režisér (Kentaró Sakaguči).
Tsui Hark chystá již třetí soudce Ti s podtitulem The Four Heavenly
Kings a k tomu ještě fantasy o jednom z nejstarších čínských
buddhistických chrámu The Legend Of Famen Temple. Mistr
romantických fimů Kwak Jae-Young natočil novinku Colours of Wind
výhradně s japonským obsazením v prostředí ostrova Hokkaidó. V
korejském filmu Wiretap, bude Lee Jung-Jae vyšetřovat společnost
podezřelou z nekalého obchodu s akciemi. Jsem zvědav na
romantický film Be with You, předtím, než mladá žena umře, slíbí
svému manželovi, že se za rok jednoho deštivého rána vrátí. V
hlavní roli So Ji-Sub a Son Ye-Jin. Li Yifeng si zahraje ve filmu Animal
World po boku Michaela Douglase, ztvární superhrdinu v klaunské
převleku bojujícím proti zlu.
V seriálech nás očekává také solidní úroda. Na TV obrazovky se vrátí
hong kongská hvězda Cecilia Cheung v sérii Love Won‘t Wait,
ztvární ženu zkoušenou osudem, přijde o dítě, následuje rozvod. Bai
Baihe rovněž není seriálová herečka, přesto bude v sérii Only Side
by Side with You hrát hrdinku, která ztratí přítele a obchodního
partnera v jednom. Poté po ní půjde hong kongský švihák William
Chan.

Reklamní masáž vyzdvihuje fantasy sérii Tribes and Empires: Storm
of Prophecy, jako čínskou odpověď na Game of Thrones, natáčelo
se rok, utratilo velké množství peněz za kostými zbraně, koně,
komparz, efekty atd. Mám však obavy, zda fikční svět Novolandu z
knižní předlohy bude moct nabídnout zajímavý příběh a postavy. V
hlavních rolí Janice Man, Shawn Duo, Huang Xuan, Alimjan Reyizha
aj. Více věcí očekávám od špionážního dramatu The Message (ano
podle filmu z roku 2009) z 2. sv., v hlavních rolích Tony Yang, Janice
Man. William Chan a Sandra Ma si zahrají v detektivní revenge story
Age of Legends.
V Japonsku budu doufat v úspěch série Auditor Shuhei Nozaki,
Oda Judži a Macušima Nanako v hlavních rolí jako zaměstnanci
banky, Nozaki se pokouší donutit banku k humánějšímu chování
vůči klientům, což se nikomu v jeho kolektivu a vedení nelíbí.
Park Hae-Jin si střihne čtyřroli v seriálu Four Men, detektivka Yeo
Rin potká dvojčata a záhy je vtažena do záhadného případu.
Výpravná série z 19. století Mr. Sunshine, po americké intervenci v
roce 1871 se malý chlapec dostane na palubu lodi a zpátky se vrací
jako americký voják.
Největší naděje vkládám do seriálu Life, o synopsi s neví nic kromě
toho, že bude vyobrazen život na policejním okrsku, tvůrci jsou
režisér Kim Kyu-Tae a scénaristka No Hee-Kyung (mají za sebou hity
jako Padam, Padam, 2011, That Winter, The Wind Blows, 2013, It‘s
Ok This is Love, 2014) . To je tady můj filmově –seriálový výhled
roku 2017.
Hodně příjemných zážitků přeje Pavel Vaverka
Brzy na shledanou!

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

