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The Brink
Režie: Jonathan Li
Minutáž: 100 minut
Žánr: akční, thriller
Hrají:
Max Zhang, Shawn Yue, Gordon Lam,
Janice Man,

http://chinesemov.com/2017/The-Brink.html
Ti kteří si zoufají, že klasický hongkongský
akční film je mrtev, protože tvůrci musí tvořit
pro trh na pevnině tak mohou jásat.
Debutující režisér Jonathan Li (asistent
režisérů Andrewa Laua, Dereka Yee) byl u
vzniku celé řady památných filmů (Lost In
Time 20003, Daisy 2006, Missing 2008, Lost
Bladesman 2011 aj.) Natočil klasický film,
který akcentuje jedinečnost a typickou
lokálnost Hong Kongu, nesnaží se zavděčit
vkusu ČLR, i přes jisté podlehnutí cenzuře ve
vývoji osudů jedné postavy.
Uvidíte souboj policistů a pašerků, spousta
akce tělo na tělo, souboje noži.

V hlavní roli stoupající akční hvězda Max
Zhang (a to před lety dělal jen kaskadéra
a miniroličky, nyní patří mezi elitu,
mimochodem manžel Ady Choi). Dále je
zde jeho pyrotechnická pomocnice Janice
Man, z Hong Kongu menší roličku Gordon
Lam a hlavní roli vynikající Shawn Yue,
jeho málomluvný a drsný charakter, je
perfektně zahraný, nebezpečí z něj čiší a
testosteron přímo kape. Vynikající
hudební stopa, dynamická kamera,
perfektní technické zpracování obecně.
Konfrontace hlavních hrdinů přináší
pořádný adrenalin a napětí.

Youth
Režie: Feng Xiaogang
Minutáž: 136 minut
Žánr: drama, antiválečný, historický
Hrají:
Huang Xuan, Vivi Miao, Elane Zhong,
Ora Yang, Li Xiaofeng, Wang
Tianchen a další

http://chinesemov.com/2017/Youth.html
Režisér Feng Xiaogang se vrhl do citlivé
látky, čínské historie konce 70.let,
armádního uměleckého souboru, jehož
členky sice existují v zajetí hard maoismu,
ale zároveň část chce podlehnout kouzlu
zkažené konzumní západní kultury.
Hlavní pár perfektně zahrál Xuan Huang jako vzorný
voják Feng Liu a plachou tanečnici He Xiaoping
ztvárnila neznámá herečka Miao Miao. Život souboru,
řevnivost dívek, láska a především válka v roce 1979
navždy změní a zničí životy mnoha lidí. Není to vůbec
patetické, vydírací, nebo samoúčelné, ale lehce
tragické, melancholické, bez přehánění, příkras
(kdybych nevěděl, kdo je režisér, podezříval bych že
jde o díla Yimou Zhanga z konce 90. let, má to
neuvěřitelnou emocionální sílu, slzy se poderou do
očí). Ve filmu samozřejmě z důvodu cenzury (spíše,
než ze záměru tvůrce, třeba se jednou dozvíme jak to
bylo), není vůbec zmíněno, že válka v roce 1979 proti
Vietnamu byla nelegální invazí.

Válka je zobrazena bez příkras jako utrpení, je to silně
protiválečný film (také ho strana vyřadila záměrně na
několik týdnů z kina, aby nevydělal, původně ho možná
nechtěla pustit vůbec). Tím však film nekončí, ukazuje
rozpuštění souboru osudy hlavní dvojice a dalších postav,
pobaví občas humor, nebo průniky zkažené kultury Hong
Kongu, Tchaj-wanu.Veskreze vážný a důležitý film, protože
ukazuje další kus nezpracované čínské historie.

VIP
Režie: Park Hoon-Jung
Minutáž: 128 minut
Žánr: akční, thriller
Hrají:
Jang Dong-Gun, Kim Myung-Min, Park
Hee-Soon, Lee Jong-Suk, Peter Stormare
a další

http://asianwiki.com/V.I.P._(Korean_Movie)
Zamotaný svět tajných služeb, kdy se
přetahují o pohlavára KLDR a vzniká z toho
postupně chumel osobních zájmů. Elitní
herecké obsazení.
.Celkem napínavý a zábavný film, který po
úvodní scéna postupně odhaluje jednání a
motivaci postav. Hodně vychytaná svěží
jízda, která jde nekompromisně divákovi a
napětí po krku...

The Fortress
Režie: Hwang Dong-Hyuk
Minutáž: 139 minut
Žánr: válečný, historický
Hrají:
Lee Byung-Hun, Kim Yun-Seok, Park HaeIl, Ko Soo, Park Hee-Soon
a další

http://asianwiki.com/The_Fortress
Do Koreje v roce 1636 vtrhne vojsko
Mandžuů, korejský král a 13 000 mužů se
uchýlí do pevnosti Namhan, brzy jsou ve
stavu obležení a musí si vybrat mezi bojem,
kapitulací. Všem jde o život, přesto se dvůr
chová jako obvykle, jde si po krku, intrikuje,
dělá jakoby nebyla venku přesila Mandžuů,
a pozor možná přijde i chán! Výborný,
atmosferický film, který nelítostně zobrazuje
korejskou společnost, kdy šlechta okrádá
zemi a ničí poddané, kteří žijí jako otroci a
trpí. Král neví, zda čekat na záchranu
vojskem, nebo se poklonit chánovi a
všechny tím zachránit. Perfektní hudba,
válečné scény, postupně rostoucí napětí a
zoufalství na Vás přímo dýchá. Jeden z
nejpovedenějších filmů roku 2017 v
historickém ranku, syrový, bez patosu, věrný
reáliím

Lee Byun-hun, kterého jsem vždy považoval
za přestárlého idola, který se díky své
popularitě nemusí bát svých dřevěných
pokusů o herectví mile překvapil, podává
věrně svoji postavu dvořana, co chce
zachránit krále a prostý lid. V menší roli
vyniká i Ko Soo. Vynikající OST složil Rjúiči
Sakamoto, samostatně se jeho stopa moc
poslouchat nedá, na to není dost plynulá a
jednotná, ale do filmu sedí jeho zádumčivý a
temný minimalismus výborně (komorní
orchestr, klavír, lidové nástroje).

The Villainess
Režie: Jung Byung-Gil
Minutáž: 123 minut
Žánr: akční, melodrama
Hrají:
Kim Ok-Vin, Shin Ha-Kyun, Sung Joon,
Kim Seo-Hyung, Jo Eun-Ji, Kim Yun-Woo
a další

http://asianwiki.com/The_Villainess_(Korean_Movie)
Akční melodrama čerpající jasně z
Hongkongu a jeho tradice žánrů GwG,
Heroic bloodshed. Sook-Hee jako trénovaný
nájemný zabiják pěstuje i svoje ženské
zbraně a brzy si musí vybrat mezi svým
falešným manželem a oddaností svému
pravému partnerovi, který možná není kým
se zdá.
Film je v dramatické složce sice nemožně
přeslazený a nereálný (alá korejské TV
drama), jenže akční stránka filmu jede jako
motorový stroj, neuvěřitelně silné nápady,
perfektní souboje, estetika pc her, Hardcore
Henry po korejsku! Pro fanoušky akce jasná
volba a památný film, ukažte mi korejský
snímek, kde hlavní hrdinka takto neskutečně
řádí ačkoliv Kim Ok-Vin není vůbec akční
herečka, perfektní výkon hodný repríz!

Ittefaq
Režie: Abhay Chopra
Minutáž: 106 minut
Žánr: thriller, detektivní

Hrají:
Sidharth Malhotra, Sonakshi Sinha,
Akshaye Khanna
a další

http://www.bollywoodhungama.com/movie/ittefaq-3/

Slavný spisovatel Vikram Sethi (Sidharth
Malhotra) je náhle obviněn z vraždy, zavřen
do vězení a vypráví svůj příběh, jak se vše
seběhlo. Policejní komisař srovnává jeho
verzi a výpovědi svědků, ukazuje se, že to co
bylo přitažené za vlasy a neuvěřitelné skrývá
mnohem složitější p
To co se tvářilo jako jednoduchý případ,
který musí skončit do tří dnů dostane náhle
temné kontury. Hra na pravdu, nebo spíše
kočku a myš může začít. Dostanete napřed
jen vlažně započaté krimi, ale film potemní a
stává se složitějším, včetně vynikajícího
závěrečného twistu. Kdo řekne, že nefandil
záporákovi, tak mu nevěřím... Velmi
inteligentní a neobvyklý film, který bych od
Indů nečekal.

Není to pecka jako
https://www.csfd.cz/film/327982talaash/komentare/ ale rozhodně povedený
film s vlastním vizuálním pojetím, který v
divákovi zanechá stopu. Sidharth Malhotra
ukázal se, že umí hrát více, než je hezké
chasníky s úsměvem a je škoda, že si často
vybírá role, které se hodí více pro modela,
idola, než herce, třeba se to do budoucna
změní.

A Gentleman
Režie: Krishna D.K., Raj Nidimoru
Minutáž: 132 minut
Žánr: komedie, akční
Hrají:
Sidharth Malhotra, Jacqueline Fernandez, Sunil
Shetty, Rajit Kapoor, Darshan Kumar, Gowhar Khan,
Cyril Raffaelli, Mary Farah, Zachary Coffin
a další

http://www.bollywoodhungama.com/movie/a-gentleman/
Film si půjčuje z námětů jako
https://www.csfd.cz/film/20665-bighit/komentare/(pro mě klasika kterou musíte
vidět) a https://www.csfd.cz/film/259790zatim-spolu-zatim-zivi/komentare/ A
Gentleman funguje jako perfektní oddechová
akční komedie. Zatímco v hraní vážných rolí
Sidharth Malhotra pro mě selhává a nehodí
se na to (viz tragický snímek Baar Baar
Dekho), tak jeho akční švihák Rishi/Garauv je
sympatický, občas projevuje závany
melancholie. Snímek bez problémů chodí
mezi minulostí a současnotí, vše organicky
propojuje. Tvůrci jsou navíc nad věci, takže si
dovolí vtípky, nebo situace, které jsou někdy
celkem nečekané.

K tomu tady hraje nejžhavější herečka této
dekády Jaqueline Fernandez. Akce i hudba
více, než slušná, žádná přepálená romance,
příliš naivní, nebo očekávané momenty,
proplouvá to všemi klišé se ctí. Uvidíte
bývalého speciálního agenta, který si chce
dáchnout od minulosti, do toho přesvědčit ke
sňatku ženu svého srdce, udělat dobrý dojem
na její rodiče. Do toho všeho se samozřejmě
vynořují staří známí, kteří mu nedají oddych.
Perfektní vedlejší role a obsazení záporáků,
zejména Darshan Kumar jako Yakub. Snímek,
který není úplně indický a spíše se blíží
západu,
ale
komu
se
líbil
https://www.csfd.cz/film/365225-bangbang/komentare/ bude spokojen i zde.

Filmové resty 2017, aneb
seržant Čtyřlístek chce k
recenzím i tebe!
Nelítostný nedostatek času i financí neumožňuje,
abych viděl vše co chci, nebo ve spolupráci s dalšími
lidmi udělal ještě důkladnější přehled. Z Japonska
bych určitě doporučil romantickou komedii Revenge
Girl, Mirei Kiritani je výborná herečka svojí generace
a relativně neotřelý námět, kdy se hrdinka rozhodne
stát premiérkou, kvůli expříteli, který ji opustil pro
politickou svatbu také každý den nevidíte. Dívčí idol
Džun Macumoto bude lámat srdce v Narratage,
jako učitel Takaši, který se po čase opět setká se
svojí studentkou Izumi (Kasumi Arimura). Vážné
rodinné drama slibuje Dear Etranger , Rena Tanaka
a Tadanobu Asano v příběhu, jak se změní vztahy v
rodině, která má již dvě dcery a jejich nevlastní
matka má mít brzy vlastní dítě.
V Koreji bych doporučil snímek Glass Garden, Moon
Gen-young jako vědkyně v oboru tvorby umělé krve
se stane materiálem nové knihy zkrachovalého
spisovatele, aniž by o tom věděla, její život se začne

brzy dramaticky měnit, už neví, co její představa a
realita. Historický snímek Ordinary Person, přenese
diváka do lehce totalitní Koreje v roce 1987 do
pozadí policejního vyšetřování, které otřese celou
zemí. Korejsky mluvící mohou posoudit kvalitu
dramatického snímku Another Way (Kim Jae-wok,
Ye-ji Seo), policista Soo-wan potká v města
Chuncheon dívku v problémech.
V Hongkongu sklidil úspěch policejně nostalgický
snímek Chasing the Dragon odkazující na zlaté časy
korupce 60.-70.let, kdy policie i a gangy byly jedna
ruka. Na domácí i zahraniční scéně film 77
Heartbreaks, žánrový všeuměl, workoholický režisér
Herman Yau tentokrát natočil romantickou komedii.
Úspěch sklidil i ryze ženský film Sisterhood o
přátelství dvou žen v Macau 90.let, nebo duchařská
komedie Goldbuster, herečka Sandra Ng poprvé na
režisérské stoličce. Případně hořkosladká komedie a
žánrová všeho směs Sinking Capsule Odyssey.

Na čínské pevnině bylo rušno ve všech žánrech,
realistické drama Walking Past The Future s Yang
Zishang v hlavní roli by mělo být zajímavé, popisuje
téma mezigeneračního soužití, život na vesnici vs.
město. Ačkoliv jsem krajně alergický na čínské
historické filmy z doby protijaponského odboje,
snímek New Eternal Wave točil hongkongský režisér
Billy Chung dostal k ruce zajímavý rozpočet a elitní
obsazení (Aaron Kwok, Zhao Liying).
Zajímavý je i debut Absurd Accident, který
producentsky zaštítil Derek Yee (slavný hongkongský
režisér). Temná rurální komedie o vlastníkovi
motelovi, který požádá doktora s konexemi na mafii,
aby ho zbavil jeho ženy nabývá řady nečekaných
absurdních situací, režisér Li Yuhe je nyní v mém
hledáčku.
The Story of Love vypadá sice jako generická
romantická komedie, ale v hlavní roli je Rayza,
nadaná čínsko-kazachstánská herečka, takže bych
snímek úplně neodepisoval. Bohužel jsem nestihl
zaplout na Tchaj-wan, takže ocením každý tip pro
toto teritorium, které ročně produkuje pouze kolem
50 filmů (spíše méně). Nemusíte se omezovat jen na
hrané filmy, rád ocením i tip na nějaký
dokumentární film, který přímo s kinematografií
nesouvisí.

I přes rozpuštění cenzurního tělesa SAPRFT, jehož
roli převzal tiskový a mediální odbor komunistické
strany Číny, vznikají filmy, které byly dříve
nemyslitelné, případně nikdo neměl odvahu se o
žánr scifi vůbec pokoušet. Loni vznikl vesmírný titul
Star Core, směs scifi a fantasy Time After Nova, to
že to Číňané myslí s ovládnutím světového trhu
vážně naznačuje i stále nedokončený snímek The
Three-Body Problem: I podle slavné knižní trilogie,
která vychází i u nás (Problém tří těles). Nebo jiné
letošní scifi The Secret of Immortal Code.
V odkazech naleznete i filmy z Indie a dalších zemí,
bylo mým přáním, abych každý rok mohl geograficky
expandovat, věřím, že v zemích ASEAN, Íránu lze
najít také zajímavé snímky, leč není čas. Rovněž
budu rád, když já nebo kdokoliv jiný dá tip na dobrý
snímek, kde nějaká asijská hvězda hraje, tempo
globalizace je neúprosné.
Snad se brzy k většině restů dostanu všemi možnými
cestami, včetně nákupu DVD. Budu rovněž rád za
Vaše případné tipy.

Filmové resty 2017
Japonsko
•
http://asianwiki.com/Make_a_Bow_and_Kiss
•
http://asianwiki.com/Moon_and_Lightning
•
http://asianwiki.com/Tsuioku
•
http://asianwiki.com/Osanago_Warera_ni_Umare
•
http://asianwiki.com/Honnoji_Hotel
•
http://asianwiki.com/Hamon:_Yakuza_Boogie
•
http://asianwiki.com/Kiseki:_Sobito_of_That_Day
•
http://asianwiki.com/22_nenme_no_Kokuhaku
•
http://asianwiki.com/The_Last_Recipe
•
http://asianwiki.com/Narratage
•
http://asianwiki.com/Girls_in_the_Dark
•
http://asianwiki.com/Issa_(Japanese_Movie)
•
http://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trail
er-dawn-felines
•
http://asianwiki.com/The_Tokyo_Night_Sky_Is_Alwa
ys_the_Densest_Shade_of_Blue
•
http://asianwiki.com/A_Boy_Who_Wished_to_be_O
kuda_Tamio_And_A_Girl_Who_Drove_All_Men_Craz
y
•
http://asianwiki.com/Dear_Etranger
•
http://asianwiki.com/Tsuki_to_Kaminari
•
http://asianwiki.com/Birds_Without_Names
•
http://asianwiki.com/Revenge_Girl

Korea


http://asianwiki.com/Come_Back_to_Busan_Port



http://asianwiki.com/Glass_Garden



http://asianwiki.com/Miss_Butcher



http://asianwiki.com/Ordinary_Person



http://asianwiki.com/Okja



http://asianwiki.com/Another_Way



http://asianwiki.com/Night_of_Memory



http://asianwiki.com/Criminal_City



http://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trai
ler-forgotten

Filmové resty 2017
Tchaj-wan
•
http://chinesemov.com/2017/The-Tag-Along-2.html
•
http://chinesemov.com/2017/Fish-Sword.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-Last-Painting.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-LongGoodbye.html
•
http://chinesemov.com/2017/Mon-Mon-MonMonsters.html
•
http://chinesemov.com/2017/Mr-Long.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-MysteriousFamily.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-Perfect-Girl.html
•
http://chinesemov.com/2017/Pigeon-Tango.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-Receptionist.html

Indie
 http://www.bollywoodhungama.com/movie/parma
nu-story-pokhran/cast/
 http://www.bollywoodhungama.com/movie/tumha
ri-sulu/cast/
 http://www.bollywoodhungama.com/movie/baazaa
r/cast/
 http://www.bollywoodhungama.com/movie/bhoom
i/cast/
 http://www.bollywoodhungama.com/movie/luckno
w-central/cast/


http://www.bollywoodhungama.com/movie/kaalak
aandi/cast/

Ostatní země
 http://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trai
ler-journey-china-mystery-iron-mask



https://en.wikipedia.org/wiki/According_to_Mathe
w

Filmové resty 2017
Čína, Hong Kong
•
http://chinesemov.com/2017/Love-off-the-Cuff.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-DreamSpinner.html
http://chinesemov.com/2017/Perfect-Couple.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-GoldenMonk.html
•
http://chinesemov.com/2017/Lost-in-the-MoonLight.html
•
http://chinesemov.com/2017/Guns-andKidneys.html
•
http://hkmdb.com/db/movies/view.mhtml?id=18974
&display_set=eng
•
http://chinesemov.com/2017/77-Heartbreaks.html
•
http://chinesemov.com/2016/Hidden-Hero.html
•
http://chinesemov.com/2017/Where-Are-YouRunning.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-Twins.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-Travel-Diary.html
•
http://chinesemov.com/2017/Time-After-Nova.html
•
http://chinesemov.com/2017/Star-Core.html
•
http://chinesemov.com/2017/Falcon.html
•
http://chinesemov.com/2017/Catman.html
•
http://chinesemov.com/2017/Eye-Witness.html




















http://chinesemov.com/2017/Evil-Minds.html
http://chinesemov.com/2017/We-Have-800People.html
http://chinesemov.com/2017/Kung-FuTraveler.html
http://chinesemov.com/2017/52-Hz-I-Love-You.html
http://chinesemov.com/2017/Shining-Moment.html
http://chinesemov.com/2017/Pili-Back.html
http://chinesemov.com/2017/The-Door.html
https://mydramalist.com/21572-new-eternal-wave
http://chinesemov.com/2017/Hello-Colors-ofLove.html
http://chinesemov.com/2016/The-Fixer.html
http://chinesemov.com/2016/Curse.html
http://chinesemov.com/2017/The-GangstersDaughter.html
http://chinesemov.com/2017/The-Perfect-Girl.html
http://chinesemov.com/2017/Upstream.html
http://chinesemov.com/2017/Sun-and-Houyi.html
http://chinesemov.com/2017/Storm-Cloud.html
http://chinesemov.com/2017/The-Yuppie-Fantasia3.html

Filmové resty 2017
Čína, Hong Kong
•
http://chinesemov.com/2017/Come-AcrossLove.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-Journey-toChina.html
•
http://chinesemov.com/2017/Top-FunnyComedian.html
•
http://chinesemov.com/2017/To-Love-or-Not-toLove.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-StormLooming.html
•
http://chinesemov.com/2017/Love-Education.html
•
http://chinesemov.com/2017/My-Dear-Art.html
•
http://chinesemov.com/2017/On-Fallen-Wings.html
•
http://chinesemov.com/2017/The-Legend-of1935.html
•
http://chinesemov.com/2017/Master-Returns.html
•
http://chinesemov.com/2017/Sisterhood.html
•
http://chinesemov.com/2017/Snow-inMidsummer.html
•
http://chinesemov.com/2017/In-a-Lovely-Place.html
•
http://chinesemov.com/2017/Father-and-Son.html
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Filmové novinky 2018

Padmaavati
Režie: Sanjay Leela Bhansali
Žánr: historický
Minutáž: 164 minut
Hrají:
Deepika Padukone, Ranveer
Singh, Shahid Kapur, Aditi
Rao Hydari, Jim Sarbh, Raza
Murad, Anupriya Goenka,
Padmavati Rao
aj.

Teefa In
Trouble
Režie: Ahsan Rahim
Žánr: akční, komedie,
romantický
Minutáž: 100 minut
Hrají:
Ali Zafar, Maya Ali, Javed
Sheikh, Faisal Qureshi aj.

Raid
Režie: Raj Kumar Gupta
Žánr: drama, policejní
Minutáž: 120 minut
Hrají:
Ajay Devgan, Ileana D'Cruz,
Saurabh Shukla, Amit Sial,
Sheeba Chaddha
aj.

Sanju
Režie: Rajkumar Hirani
Žánr: životopisný
Minutáž: 155 minut
Hrají:
Ranbir Kapoor, Paresh Rawal,
Sonam Kapoor, Vicky
Kaushal, Manisha Koirala,
Diya Mirza, Anushka Sharma,
Jim Sarbh, Sayaji Shinde,
Tabu, Boman Irani, Mahesh
Manjrekar, Prakash
Belawadi, Piyush Mishra,
Anjan Srivastav, Arshad
Warsi, Sanjay Dutt

Million Dollar Man

Režie: Keiši Ótomo
Minutáž: ?
Žánr: drama
Hrají:
Takeru Sató, Issei Takahaši, Haru
Kuroki, Erika Sawadžiri, Elaiza Ikeda,
Tacuja Fudžiwara, Kazuki Kitamura

Tonight, At
Romance Theater
Režie: Hideki Takeuči
Minutáž: 108 minut
Žánr: romance, komedie, fantasy

Hrají:
Haruka Ajase, Kentaró Sakaguči, Cubasa
Honda, Kazuki Kitamura, Akijoši Nakao,
Anna Išibaši, Akira Emoto

Kasane
Režie: Júiči Sató
Žánr: fantatsy, mysteriózní, drama
Minutáž: 112 minut

Hrají:
Tao Cučija, Kjóko Jošine, Tadanobu
Asano, Rei Dan, Mariko Cucui, Kunio
Murai

The Scythian Lamb
Režie: Daihači Jošida
Žánr: drama, thriller
Minutáž: 126 minut
Hrají:
Fumino Kimura, Rjó Nišikido, Júka, Kazuki
Kitamura, Min Tanaka, Mikako Ičikawa,
Rjúhei Macuda, Šingo Mizusawa

The Blood of Wolves
Režie: Kazuja Širaiši
Žánr: krimi, drama
Minutáž: 126 minut
Hrají:
Jutaka Takeno'uči, Jóko Maki, Tóri
Macuzaka, Kódži Jakušo, Rendži Išibaši,
Tomorowo Taguči, Jósuke Eguči, Ken'iči
Takitó, Taró Suruga, Ken'iči Jadžima,
Tomoja Nakamura, Pierre Taki, Šidó
Nakamura

The Negotiation

Režie: Lee Jong-Suk
Žánr: drama, krimi
Minutáž: 114 minut
Hrají:

Son Ye-Jin, Hyun-Bin, Kim
Sang-Ho, Jang Young-Nam,
Jang Gwang, Lee Moon-Sik
aj.

The Great
Battle
Režie: Kim Kwang-Sik
Žánr: historický, válečný
Minutáž: 135 minut
Hrají: Zo In-Sung, Nam JooHyuk, Park Sung-Woong, Bae
Sung-Woo, Um Tae-Goo, Seol
Hyun, Park Byung-Eun Oh
Dae-Hwan, Jung Eun-Chae
aj.

The Spy
Gone North
Režie: Yoon Jong-Bin
Žánr: špionážní, historický
Minutáž: 137 minut
Hrají:Hwang Jung-Min, Lee
Sung-Min, Cho Jin-Woong,
Ju Ji-Hoon, Park Sung-Woong,
Lee Hyo-Ri, aj.

Gate
Režie: Shin Jae-Ho
Žánr: krimi, komedie
Minutáž: 92 minut
Hrají: Jung Ryeo-Won, Im
Chang-Jung, Jung Sang-Hoon,
Lee Kyoung-Young, Lee MoonSik, Kim Do-Hoon, Kim Bo-Min
aj.

Till The End of
World
Režie: Wu Youying
Minutáž: 117 minut
Žánr: dobrodružný, romantický
Hrají:
Mark Zhao, Yang Zishang, tučňáci a další…

Detective Dee: The Four Heavenly Kings
Režie: Tsui Hark
Žánr: fantasy, akční, mysteriózní
Minutáž: 132 minut
Hrají:
Mark Chao
Sandra Ma
William Feng
Kenny Lin
Carina Lau
Ethan Ruan

aj.

Dream Breaker
Režie: Han Yan
Žánr: scifi, akční, thriller
Minutáž: 107 minut
Hrají:
Chen Duling
Song Weilong
Zhang Youhao
Tong Dawei

aj.

Forever
Young
Režie: Li Fangfang
Žánr: drama, romance,
válečný
Minutáž: 150 minut
Hrají:
Zhang Ziyi
Wang Leehom
Chang Chen
Huang Xiaming
Russell Wong
Yao Chen

aj.

Project
Gutenberg
Režie: Felix Chong
Žánr: krimi, akční
Minutáž: 119 minut

Hrají:

Chow Yun-Fat
Aaron Kwok
Zhang Jingchu
Joyce Feng
Catherine Chau
Liu Kai-Chi
aj.

Golden Job
Režie: Chin Kar-Lok
Žánr: akční, krimi, thriller
Minutáž: 90 minut
Hrají:
Ekin Cheng
Jordan Chan
Michael Tse
Chin Kar-Lok
Jerry Lamb
Eric Tsang
aj.

Europe Raiders
Režie: Jingle Ma
Žánr: akční, komedie
Minutáž: 130 minut
Hrají:
Tony Leung Chiu-Wai
Kris Wu
Tiffany Tang
Jennifer Du
George Lam
Jennifer Tse

aj.

Filmové resty 2018, aneb seržant
Čtyřlístek chce k recenzím i tebe!

Vážený čtenáři, byl bych rád, kdybych mohl koncipovat více svůj
přehled jako review, než preview, protože titulů přibývá a čas
běží. Žal bohu, nedostává se času a peněz, zůstává nevyslyšena
moje snaha založit magazín pro audiovizuální kulturu
jihovýchodní Asie (jejíž součástí by v menším rozsahu byla i
manga, anime, byť většina obsahu by byla na hraný film, seriály,
hudbu, OST atd.) se míjí účinkem (již od roku 2014). Pokud tedy
někdo z Vás ví jak vydělat ročně milión dolarů, nebo dva, nechť
mi napíše, nebo mě poloviční částkou obdaruje, bude to použito
na kulturní účely v rozsahu několika let.
Čína bude už podruhé za sebou největším filmovým trhem,
ačkoliv se mi někdy vyčítá, že se zaměřuji na blockbustery a
spektály, věřte není to záměr. Natočit dramatický, dokumentární
film není v čínských teritoriích snadné, sponzoři, všudypřítomná
cenzura atd. Rád bych dával více ukázek na povedené vážné filmy
a doporučoval je, ale často jsou ve stadiu rozpracovanosti, trailer
není, ani jistota, že film v daný rok vznikne. Přesto se podle mě
chystají zajímavé tituly. Slavná herečka Joan Chen chystá svůj
režisérský debut The Lost Daughter of Happiness, odehrávající
se v 19. stol. za protičínských nálad v San Franciscu, v hlavní roli
Ni Ni. Ačkoliv je Macao jazykově region, kde vládne kantonština,
rozhodli se čínští tvůrci natočit o městu snímek Macau is the
Seat of the City, v hlavní roli herečka Bai Baihe, dočkáme se snad
i nějakých kantonsky mluvících herců. Hongkongský veterán
Stanley Kwan chystá snímek Eight Women, One Stage Play, zde
se můžeme těšit na ryze ženské drama a převahu kantonských
hvězd nad těmi z pevniny.

Koprodukce se občas rovněž zadaří, snímek Číny a Tchaj-wanu
Us and Them, je povedený režisérský debut tchaj-wanské
herečky René Liu, zobrazila geniálním způsobem proměny Číny v
letech 2008-2018, problémy, kterým mladí lidé čelí, v hlavní roli
Jing Boran a Zhou Dongyu (které sice jako příliš obsazované
herečce nefandím, ale musím uznat že herecky roste a už druhý
film, kde zabodovala).
Na Tchaj-wanu jsem schopen čím dál méně registrovat tituly, co
by mohly zaujmout, výjimkou snad bude romantické drama
More Than Blue, s Ivy Chen v hlavní roli, přijít do kin má v
listopadu. ČLR to myslí s globální nadvládou ve světě filmů
vážně, masivně investuje i do žánrů, které byly dříve okrajové,
když ne rovnou zakázané. Chystá se několik scifi, vesmírná
eliminačka Pathfinder, první díl dle slavné knižní trilogie Three
Body Problem.
V Koreji pořád letí zombíci, Hyun Bin je bude likvidovat jako
princ v roce 1527, kdy se vrací z čínského zajetí ve snímku
Rampant. V Japonsku se rovněž několik zajímavých titulů
najde, Call Boy, ukáže hlavního hrdinu, univerzitního studenta
(Tóri Matsuzaka) jako gigola, který si potřebuje trochu
přivydělat, ale nic není tak snadné jak se zdá, zejména, když se
příliš upne na svoji novou ehm, práci. Zajímavý námět přínáší i
japonský snímek Dynamite Graffiti, kdy se hlavní hrdina zapojí
v 80. letech do práce v erotickém magazínu a stane se je
postupně jeho šéfredaktorem a musí přitom čelit různým
výzvám nejen ve svém pracovním, ale i osobním životě. To jsou
tedy některé tipy, nezpracovaných titulů je spousta a to se ještě
nedostalo na Indii, která je stejně jako Tcha-wan málo
prozkoumaným regionem. Na následujících stranách je možné
vidět,které zajímavé tituly se chystají.

Filmové resty 2018
Tchaj-wan
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Seriálové resty 2017

Doporučuji:






Okusama wa, toriacukai
čúi
Black
Money Flower
The Package
Bad Guys: Vile City

Okusama wa,
toriacukai čúi
Režie: Rjúiči Inomata
Počet dílů: 10 x 46 minut
Hrají:
Haruka Ajase, Rjóko Hirosue, Cubasa Honda, Hidetoši
Nišidžima, Ken Išiguro, Punčó Gin, Akijoši Nakao, Kóen
Kondó, Kana Kurašina, Waku Kawaguči, Sajaka Aoki
aj.
Proč to vidět:
 Bývalá agentka se pokouší zaplout do běžného
života, ale její trénink a návyky jí vždy dostihnou
 Mix komedie, akce, vážnějších témat
 Kromě Hondy vynikající herecké obsazení, Ayase
Haruka prokázala, že neumí hrát jen nemehla.

Black
Režie: Hong-seon Kim
Počet dílů: 18 x 60+ minut
Hrají: Seung-heon Song, Ah-ra Go, Dong-joon Kim, El Lee,
Jae-young Kim, Won-hae Kim, Doo-sik Park, Beom-ho Choi,
Jae-yoon Jo, Seok-yong Jeong, Cheol-min Lee, Doo-il Lee,
Cho-hee Oh, Jeong-yeong Kim, Soo-won Ji
Proč to vidět:
 Originální mix detektivky, nadpřirozena
 Klackovitý humor, popukulturní narážky, solidní OST
 Výborně obsazené hlavní i vedlejší role
 Propracovaný příběh, scénář, náročnější typ seriálu pro
diváka
 Nevýhodou je závěr, který scénaristka neschválila a je
poněkud podrážející a nejasný vůči dosavadnímu
vyznění, údajně se však dočkáme filmu, kde se to
napraví, tak uvidíme
https://wiki.d-addicts.com/Black

Money Flower
Režie: Hee-won Kim
Počet dílů: 24 x 60 minut
Hrají: Hyeok Jang, Se-yeong Park, Seung-jo Jang, Soon-jae Lee,
Mi-sook Lee, Ji-il Park, Jeong-hak Park, Hang-na Lee, Ji-min
Kim, Dam Ryoo, Min-ho Kim, Jin-ki Jeon, Byung-kyu Jo, Jiseong Kim, Seon-woo Park

Proč to vidět:
 Vynikající Jang Hyeok v hlavní roli jako rozpolcený hrdina, který
pro pomstu musí manipulovat lidmi, které má rád a rovněž
popírat svoje emoce. Přesto si svoje oponenty tařka maže na
chleba, zasťiňuje všechny.
 Klasická revenge story a klišovitý námět souboje o prachy v
„chudé“ rodině je natolik solidně napsaný, že nikdy nenudí a o
napětí, cliffhangery není nouze. Sledovanost 13-15%.
 Méně známí, ale velice solidní herci.
 Fantastický OST, instrumentální stopa, skladatel je bourák, co
umí zapojit orchestr do burácení, podbarvené ruchy,
elektronickými efekty, že ani Honza Cimra by se za to nestyděl.
Nebojí rozhýbat orchestrální aranže bicími, jindy nasadí
poklidné motivy, pouze jeden, dva nástroje pro hlavní téma,
zádumčivé, dramatické, romantické stopy, použití kláves,
varhan, občas nasadí kytaru elektrickou, nebo akustiku, uff,
naprosto se mi vryly některé motivy do paměti, zejména motiv
Death Star. Pro mě OST roku 2017.

The Package
Režie: Jin-won Kim, Chang-geun Jeon
Počet dílů: 12 x 60 minut
Hrají:
Yeon-hee Lee, Yong-hwa Jeong, Woo-shik Choi, Park Yoon,
Seung-soo Ryoo, Gyoo-soo Jeong, Seung-jo Jang, Yeon-ah
Oh, Hee-ryeong Jang, Min-sang Kim, Hee-tae Jung, Shi-eun
Ha, Neul-me Kim, Young-hee Hwang

Proč to vidět:
 Naprosto neobvyklý námět i pojetí seriálu, skupinka
korejských kulturních barbarů vyrazí na zájezd do
Francie, jejich průvodkyně kromě jejich podivných
zvyků, přestupků a chování musí řešit i své problémy.
 Vynikající dvojka Yeon-hee Lee a pozor hraje i dřevo
Yong-hwa Jeong!
 Vážný seriál, který nepostrádá humor, ironii, nadhled,
ale přináší i nevtíravou romanci drama skrze osudy
různých párů a věkových skupin. Atraktivní prostředí
Francie, popkulturní odkazy.
 Slice of life, žádné hluché místo, příjemná minutáž,
celková délka, ideální pro začátečníky s asijskými
seriály.
https://mydramalist.com/19776-the-package

Bad Guys 2
Režie: Dong-hwa Han
Počet dílů: 16 x 60 minut

Hrají: Joong-hoon Park, Jin-mo Joo, Ik-joon Yang, Moo-yeol
Kim, Soo Ji, Young-chang Song, Jin-mo Joo, Yoo-seok Kim,
Soo-young Park, Hong-pa Kim, Gwi-hwa Choi, Seok-won
Jeong, Shin-yeong Jang, Seung-hyeon Ji, Ha-dam Jeong,
Min-jae Kim, Ja-yeon Ok
Proč to vidět:
 Drsná, špinavá kriminálka, která má nejen svaly, ale
většinu času i mozek.
 Sympatické charaktery, neobvyklý scénář, který dovede
několikrát vyvrcholit, skončit, začít z jiného směru
znovu.
 Solidní OST, charismatičtí herci na obou stranách
barikády. Nelítostné souboje, vykreslení zločinu jako
strukturálního problému (inspirace Špína Baltimooru)
 Silné napětí, tempo, žádný slabý, nebo zbytečný díl,
není nutné vidět první sérii Bad Guys pro tento seriál.

Seriálové resty 2017
Japonsko
 http://asianwiki.com/Love_Concierge
 http://asianwiki.com/Daibinbo
 http://asianwiki.com/Mahiru_no_Akuma
 http://asianwiki.com/Hibana:_Spark_(drama_series)
 http://asianwiki.com/Koi_ga_Heta_demo_Ikitemasu
 http://asianwiki.com/Anata_no_Koto_wa_Sorehodo
 http://asianwiki.com/Hanzai_Shokogun_Season_1
http://asianwiki.com/Hanzai_Shokogun_Season_2
 http://asianwiki.com/Code:_M
 http://asianwiki.com/Akira_and_Akira
 http://asianwiki.com/Zankokuna_Kankyakutachi
 http://asianwiki.com/I_Love_You,_But_I_Have_a_Secret
 http://asianwiki.com/Aino_Mating_Agency_Inc
 http://asianwiki.com/Keishicho_Ikimono_Gakari
 http://asianwiki.com/Cecile%27s_Plot
 http://asianwiki.com/Otona_Koukou
 http://asianwiki.com/Shinjuku_Seven
 http://asianwiki.com/Prison%27s_Princess
 http://asianwiki.com/Orphan_Black_(Japanese_Drama)
 http://asianwiki.com/Onna_no_Naka_ni_Iru_Tanin

Čínská teritoria
•
http://chinesemov.com/tv/2017/Jade-Lover.html
•
http://mydramalist.com/23715-rakshasa-street
•
http://wiki.d-addicts.com/Maruko_TV_Drama
•
https://mydramalist.com/22816-the-second-sight-fall-in-love
•
https://mydramalist.com/20432-the-teenage-psychic
•
http://chinesemov.com/tv/2017/The-Taste-of-Love.html

Tchaj-wan

•
•
•

http://chinesemov.com/tv/2017/Mr-Delicious-MissMatch.html
http://wiki.d-addicts.com/Shen_Ye_Shi_Tang
http://wiki.d-addicts.com/High_5_Basketball

Seriálová sezóna
2018

Todome no Kiss
Režie: Šintaró Sugawara
Počet dílů: 10 x54 minut
Hrají: Kento Jamazaki, Mugi Kadowaki, Makkenjú Arata, Júko
Araki, Hajato Sano, Akane Hotta, Ken Micuiši, Kaoru Okunuki,
Jošinori Okada, Džun Šison, Meikjó Jamada, Masaki Suda,
Hitomi Takahaši, Mantaró Koiči, Jumiko Šaku
Proč to vidět:
 Neobvyklý námět, populární host Eight musí stále unikat
ženě, jejíž polibky zabijí a přitom se pokusí získat přízeň
bohaté dědičky jedné korporace.
 Kento Jamazaki je dokonale charismatický,
chladnokrevný, nejen bishík k pohledání, ale hrdina, který
se s ničím nemaže.
 Zajímavě pojatý OST, který hodně zajímavě kombinuje
pop, elektroniku do nerušivého mixu, motivy co z paměti
nevymizí.
 Mladé, ale rozhodně talentované obsazení.

https://mydramalist.com/26160-todome-no-kiss

Unnatural
Režie: Ajuko Cukahara
Počet dílů: 10 x 45 minut
Hrají: Satomi Išihara, Arata Iura, Mikako Ičikawa, Masataka
Kubota, Jutaka Macušige, Rjó Rjúsei, Hiroko Jakušimaru aj.
Proč to vidět:
 Skutečný zázrak, povedená japonská detektivka, zcela vážný
námět, charaktery, realistické pojetí, které nevyznívá
křečovitě ani naivně idealisticky. Přesto se však vynalézavosti
k řešení případů nešetří, skutečně originální seriál. Minimum
prostoru pro osobní život hrdinů, případnou romanci, která
zůstává na okraji a prakticky nevyřčena.
 Sympatické obsazení, hlavní prostor pro sebe urvala Satomi
Išihara, ale i ostatní nejsou jen do počtu.
 Sledovanost 11%, obrovský úspěch v Číně, kde seriál porážel i
západní tituly a dostal se bez problémů do TOP10 a patřil k
nejsledovanějším seriálům.

Seriál máš švih, eleganci, občas i trochu humoru, pokračování
by nebylo na škodu. Rozhodně dobrý seriál pro začátečníky.

https://mydramalist.com/25422-unnatural

The Confidence Man JP
Režie: Rjó Tanaka, Hiro Kanai
Počet dílů: 10 x 54 minut
Hrají: Masami Nagasawa, Masahiro Higašide, Fumijo
Kohinata, Terujoši Učimura, Jósuke Eguči, Ken Išiguro, Mičiko
Kičise, Rino Katase, Širó Sano
Proč to vidět:
 Sympatické obsazení, partička podvodníků, která
sestřeluje zákeřné a špatné lidi. Perfektní obsazení,
Masami Nagasawa řádí jako utržená z řetězu, kromě
silných parťáků v každém díle hostují slavné a známé
tváře.
 Seriál skvěle kombinuje napětí, humor, nešetří narážkami
na západní i vlastní kulturu (Doctor X to dostane v
jednom dílu pořádně sežrat:)
 OST ovlivněné jazzem, swingem, velmi stylové hodící se k
seriálu.
 Seriál ve stylu legendárního Hustle od BBC, velmi
kreativní seriál v každém díle, nikdy seriál neumdlévá,
nebo se neopakuje, vždy dokáže s něčím nečekaným
přijít. Velmi svěží, originální série na Japonsko, určitě
zaujme i neasijského diváka.
 Sledovanost 8.88%
 Snad přijde druhá sezóna, příští rok přijde film.

https://mydramalist.com/26606-the-confidence-man-jp

Life On Mars
Režie: Jeong-hyo Lee
Počet dílů: 16 x 60 minut
Hrají: Kyeong-ho Jeong, Seong-woong Park, Ah-seong Ko,
Dae-hwan Oh, Jeong-hyeon Noh, Yeong-pil Kim, Ah-rin Oh,
Jae-kyung Kim, Ki-cheon Kim
Proč to vidět:
 Původní námět BBC zcela organicky přizpůsoben místním
reáliím, realitě a nešvarům Koreje roku 1988 kam se
hlavní hrdina dostane.
 Jeong Kyeong-ho podal v hlavní roli vynikající výkon,
hrdina, který se zmítá mezitím, co je skutečné a co jeho
představivost a potřebuje se zorientovat, přežít v novém
prostředí. Vynikající je své roli i Park Seong-woo a Ko Ahseong.
 Seriál kromě hlavní linie příběhu pátrání po tajemném
vrahovi ze současnosti, ukazuje pokaždé zajímavé pátrání
v minulosti, tehdejší metody policejní práce a vědění.
 Perfektně sehrané obsazení, silné charaktery, bezchybný
děj a jeho gradace. Rovněž seriál co může zaujmout
diváka sledující pouze západní produkci.

https://mydramalist.com/26949-life-on-mars

Seriálové resty roku 2018

Seriálové resty 2018
Celý rok nás Korejci drželi pěkně zkrátka a na suchu, neobjevil se
kromě jedné výjimky seriál, který by byl výborný a památný. Teď
ovšem ke konci roku, jako kdyby stanice rozjely nějaké zběsilé závody,
kdo představí atraktivnější sérii. OCN odstratovala nedávno sérii The
Player, hacker, bojovník, řidička a mozek celé skupiny podvodníků
Kang Ha-Ri (Song Seung-Heon) jdou po bohatství podvodníků a po
krku jim půjde státní zástupce Jang In-Kyu (herecký univerzál Kim
Won-Hae). Po prvních dvou dílech mohu říci, že rozhodně série se
zábavnými charaktery, nečekanými situacemi, vážnými chvílemi i
potměšilým humorem inspirace seriály jako A-Team, Hustle zjevná,
ale herecké obsazení má charisma, menší počet dílů dává tušit, že
OCN spoléhá na kvalitu, nikoliv kvantitu.
Seriál The Beauty Inside, vychází částečně z pár let starého
korejského filmu. Top herečkaHan Se-Kye (Seo Hyun-Jin) se v průběhu
roku pravidelně několikrát dostává do těl jiných lidí a to jí značně
komplikuje život. Hlavní hrdina Seo Do-Jae (Lee Min-Ki) pro změnu
neumí rozpoznávat tváře lidí, kdežto její tvář vždy neomylně najde a
pozná. Oba se pokusí záhadě přijít na kloub, očekávajte směs
romance, komedie, trochu nadpřirozena. Naprosto špičková hlavní
dvojka, zatím viděny jen dva díly, ale definitivně jsem byl zaujat.
Seriál Memories of the Alhambra nás zavede do Španělska, Granady,
hlavní hrdinka Jung Hee-Joo (Park Shin-Hye), se původně chtěla stát
klasickou kytaristou, ale nyní vede ve Španělsku hostel. Yoo Jin-Woo
(Hyun-Bin) byl nedávno vyšachován ze svého podnikání a snaží se dát
trosky svého života dohromady. Scénaristka Song Jae-Jung má na
svědomí úspěšné tituly jako Coffee House (2010), Queen In-Hyeon's
Man (2012), Nine (2013), The Three Musketeers (2014), W (2016).
Režisér Ahn Gil-Ho má na kontě také úspěšné tituly (Rooftop Prince,
2012, Stranger, 2017). Tak je snad na místě očekávat velké věci, když
máme takové obsazení za kamerou a před kamerou. Snad Park ShinHye, že je více, herečkou, než idolem. Song Hye-Ko potřebuje oživit
svoji uvadající slávu, takže uvidíme, jak si povede v sérii Boyfriend,
kde bude hrát dceru vysoce postaveného politika, která už nechce být

jen figurkou na šachovnici. V Japonsku mě vysoce zaujal remake
americké série Suits, Júdži Oda jako elitní právník, který na pozici
svého asistenta zaměstná mladíka, který má fotografickou paměť a
jisté problémy k tomu. Působí to velmi elegantním, šviháckým
dojmem, právní případy zábavné, zobrazují nešvary a japonskou
realitou velkých korporací, peněz a praktik k jejich získání udržení.
Jonekura Rjóko odložila doktorský plášť, aby se stala právníkem v
Legal V, její tým složený téměř výhradně z trestanců si poradí se
vším. Můžeme se těšit na silné obsazení, postupné odhalovaní
minulosti. Napínavé právní bitvy, třeskutý humor, lehce jízlivý a
kousavý (černý humor a ironie je nějak poslední dobou v Japonsku
v kurzu), jsou samozřejmností, stejně jako lehce excentrický
charakter Takaraši Šóko. Že by bylo zaděláno na nový hit dalších
sezón?
Čínská teritoria chrlí nejen dramata, wuxia a kostýmní harém série,
pokouší se o celou řadu titulů, které vypadají zajímavě a lákají mě,
navzdory tomu, že skutečně povedených seriálů je odtud málo (z
mnoha různých důvodů, co by daly samostatnou přednášku).
Třeba The Longest Day In Chang‘an, zasasezný do 8. stol. spiknutí
proti metropoli má zabránit bývalý pohraniční velitel odsouzený na
smrt, malý počet dílů (20), solidní obsazení, rozpočet třeba přinese
úspěch (i když je rejža Cao Dun (Tribes and Empires, 2017).
Scifi The Great Adventurer Wesley, vychází ze staré série (19632004), hlavní hrdina při svém vesmírném cestování narazí na
ledasco. V hlavní roli Shawn Yue a další hongkongští herci s účastí
Janice Man (žal bohu titulky nikde!). A pozor Čína překvapuje letos
na ultimu, další scifi Hard Memory přináší postapokalyptický svět,
kde ve městě vládnoucí třída ovládá kyslík a vzpomínky celé
populace, která bojuje o přežití. V Hlavní roli Han Geng a Janice
Man. Zajímá rovněž titul Ivy Chen Road to Rebirth, kde bude po
boku herce, který pokouší vrátit po vážné nehodě na vrchol.
Samozřejmě má Ivy v pácu i další tituly, ale není jisté kdy se jich
dočkáme a jestli vůbec. To jsou samozřejmě jen některé moje tipy,
najdete jich více, protože zima přichází (tedy alespoň doufám).

Seriálové resty 2018
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http://asianwiki.com/Four_Men
http://asianwiki.com/Different_Dreams
http://asianwiki.com/Wind_and_Cloud_and_Rain
http://asianwiki.com/Praise_of_Death
http://asianwiki.com/Tale_of_Gyeryong_Fairy
http://asianwiki.com/Memories_of_the_Alhambra
http://asianwiki.com/Boyfriend_(Korean_Drama)
http://asianwiki.com/Vagabond_(Korean_Drama)
http://asianwiki.com/Player_(Korean_Drama)
http://asianwiki.com/Prometheus_(Korean_Drama)
http://asianwiki.com/That_Time_When_Time_Stops
http://asianwiki.com/The_Beauty_Inside_(Korean_Drama)
http://asianwiki.com/Hundred_Million_Stars_From_the_Sky
_(Korean_Drama)
http://asianwiki.com/KBS_Drama_Special:_Such_a_Long_Go
odbye
http://asianwiki.com/So_I_Married_an_Anti-Fan
http://asianwiki.com/Fluttering_Warning
http://asianwiki.com/Fate_and_Fury

Japonsko
•
http://asianwiki.com/Auditor_Shuhei_Nozaki
•
http://asianwiki.com/Impossibility_Defense_(Japanese_Dram
a)
•
http://asianwiki.com/Kazoku_no_Tabiji
•
https://mydramalist.com/26502-holiday-love
•
http://asianwiki.com/The_Count_of_Monte_Cristo_(Japanese
_Drama)
•
http://asianwiki.com/Uwasa_no_Onna
•
http://asianwiki.com/Kareshi_wo_Ron_de_Kaimashita
•
http://asianwiki.com/Great_Love:_With_You_Who_Forget_M
e
•
http://asianwiki.com/Bokura_wa_Kiseki_de_Dekite_Iru
•
http://asianwiki.com/Kekkon_Aite_wa_Chusen_de
•
http://asianwiki.com/Chugakusei_Nikki
•
http://asianwiki.com/Legal_V
•
http://asianwiki.com/Yuukai_Houtei:_Seven_Days
•
http://asianwiki.com/Kemono_ni_Narenai_Watashitachi
•
http://asianwiki.com/Suits_(Japanese_Drama)
•
http://asianwiki.com/Bukatsu,_Suki_Janakya_Dame_Desuka%
3F
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https://mydramalist.com/23802-love-wont-wait
http://mydramalist.com/21670-the-snow-queen
http://mydramalist.com/23226-heros-dream
http://mydramalist.com/22174-see-you-again
http://mydramalist.com/21922-great-expectations
http://mydramalist.com/24028-the-message
http://wiki.d-addicts.com/Zhaoge
http://wiki.d-addicts.com/Win_the_World
https://mydramalist.com/23927-the-king-of-blaze
http://chinesemov.com/tv/2017/Hard-Memory.html
http://chinesemov.com/tv/2018/City-of-Desire.html
http://chinesemov.com/tv/2018/Entrepreneurial-Age.html
http://chinesemov.com/tv/2018/Ming-DynastyConcubine.html
https://mydramalist.com/22064-dear-archimedes
https://cfensi.wordpress.com/2018/02/05/river-sunsetreleases-teaser-confirms-zhang-luyi-and-janine-chang-asleads/#more-56359
https://mydramalist.com/18912-beauties-in-the-closet
https://mydramalist.com/20816-the-fated-general
https://mydramalist.com/19248-mr.-delicious-miss.-match
https://mydramalist.com/26189-brothers bude tam hrát
Tiffany Lau!
https://mydramalist.com/26741-records-of-the-southernmist-house
http://chinesemov.com/tv/2018/Never-Gone.html
https://mydramalist.com/27374-excellent-investor
https://mydramalist.com/24039-here-to-heart
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https://mydramalist.com/28537-the-great-adventurer-wesley
https://mydramalist.com/27385-the-king-of-blaze
https://mydramalist.com/23860-retourner-le-monde-toi
https://mydramalist.com/22854-lady-meng-is-here
https://mydramalist.com/26330-ten-years-late
https://mydramalist.com/24203-our-glamorous-times
https://mydramalist.com/26249-please-give-me-a-pair-ofwings
https://mydramalist.com/28610-finding-love-on-the-journey
https://mydramalist.com/20538-if-we-could-love-like-this
Road to Rebirth 爱在星空下 – Jia Nailiang, Ivy Chen [Trailer]
*About the evolution of a popular idol actor and his return to
the spotlight after an akcident
https://mydramalist.com/30663-i-m-a-pet-at-dali-temple
https://mydramalist.com/28435-the-longest-day-in-chang-an

Výhled do roku 2019
V čínských teritoriích můžeme očekávat velké návraty, Johhnie To
má natočit Election 3, a možná, že stihne i další filmy, kdo ví.
Hongkongský rodák Andrew Lau musí odičinit svoji špatnou reputaci
trvající několik let (připomeňme propagandistický stranický spektál
The Founding of an Army, 2017), automobilové závody v Initial D 2,
snad dají na jeho ztracenou dekádu zapomenout, když se sejde tak
kvalitní obsazení jako Jay Chou, Kashie Yu, Shawn Yue, Edison Chen,
Ekin Cheng a další.
Nejen v Hongkongu se těší na krimi thriller Cold War 3. Populární
čínský bishík, zpěvák a herec Lu Han (přezdívaný malý jelen), spojí
síly s tchaj-wanskou hvězdou Qi Shu ve válečném scifi Shanghai
Fortress.
Kento Jamazaki v hlavní roli komiksové adaptace Kingdom bude
vržen ryze čínského námětu válčících států dynastie Qin. Druhou
světovou válku připomenou snímky The Great War of Archimedes,
odhalující zlořády při výstavbě válečného námořnictva v 30.letech.
The Day‘s Organ, připomene konec války, učitelka (Erika Toda)
přesvědčí rodiče přemístit děti z Tokia pryč, úkryt najdou v
opuštěném chrámu v Saitamě. Kdo touží po romanci měl by asi
sledovat v únoru snímek Júki no Hana točený v Japonsku a Finsku,
námětově klasický doják, jak hrdince zbývá málo času, a potká
svého osudového muže. Režisér Kódžito Hašimoto je relativní
nováček (debut filmem Orange, 2015), třeba nás mile překvapí.
V Koreji uvidíme Park Shin-Hye v thrilleru Exit, dvě ženy, každá z jiné
časové roviny si musí navzájem pomoct. Gong Yoo se zaplete
v scifi Seo Bok do souboje o tajemství věčného života, který ovládá
první lidský klon. Režisér Lee Yong-Joo má na kontě žánrově
rozdílné tituly jako horror Possessed (2009) a úspěšnou romanci

101 Architecture. Uvidíme, jak si s látkou poradí. V seriálech
nepřijdeme také zkrátka, hongkongský švihák William Chan a
ujgurská krasavice Gülnezer Bextiyar si zahrají v akčním thrilleru The
Storm. V mysteriózním krimi The Unknown Detective se můžeme
těšit na hvězdu pevniny – Tiffany Tang, a stálici Hongkongu – Simona
Yama.
Dívčí a ženská srdce v Japonsku určitě rozbuší Hideaki Takizawa v
sérii A Lone Scalpel zasazené do 80.let, kdy transplatace byly tabu,
ale doktor Tetsuhiko Toma je odhodlán novinku prosadit. Kjóko
Fukada si zahraje v harémovce A Story To Read On The Day You've
Fell In Love, podle mangy vycházející od roku 2016. Bude hrát
hrdinku vzpomínající na svoje studentská léta, avšak žijící v
současnosti, kde má na výběr tři muže. Vzhledem k tomu, že Kjóko
nestárne a pořád může hrát středoškolačku, tak jí určitě roli
bezproblému uvěříme, naopak bude nám připadat divné, že hraje
hrdinku, které je 31
V Koreji bude hitem Romance is a Bonus Book, v hlavní roli bishík
Lee Jong-Suk a hrdinku ztvární Lee Na-Young. Masivní výpravu,
kostýmy můžeme očekávat pro epické fantasy The Chronicles of
Aseudal zasazené do fikčního světa. Scénaristicky zatím stojí ten
samý tým jako za Tree With Deep Roots (2012), obsazení je
skvostné, Song Joong-Ki, Jang Dong-Gun, Kim Ji-Won, Kim Ok-Vin a
další. Tak snad to dobře dopadne, Korejci se do fantasy prakticky
nikdy nepouštějí, před kamerou i za kamerou jsou samá esa.
To je tedy můj filmově –seriálový výhled roku 2019.
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

