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Baazaar
Take Point
Master Z: Ip Man Legacy
The Island
The Scoundrels

Baazaar
Režie: Gauravv K. Chawla
Minutáž: 137 minut
Žánr: drama, krimi
Hrají:
Saif Ali Khan, Radhika Apte, Chitrangda Singh,
Manish Chaudhary, Denzil Smith, Mukesh
Hariawala, Pawan Chopra, Sahil Sangha,
Vikram Kapadia

https://www.bollywoodhungama.com/movie/baazaar/cast/
Poslední dobou od úspěchu Vlka z Wall
Streetu utěšeně přibývá filmů s tématikou
finančního trhu. Charismatický Saif Ali Khan
jako Šakun Kothárí se rozhodl ovládnout
akciové trhy v Bombaji a nedělá to rozhodně v
rukavičkách.
Mladý začínající makléř Rizwan Ahmed se mu
připlete do cesty a začne brzy zjišťovat, že
úspěch není zadarmo…
Film může bez problémů zaujmout i
západního diváka, obsahuje asi jen dvě
hudební čísla. Uvidíte mistrné herecké výkony,
napětí, které by se dalo krájet, ale hlavně se
tvůrcům zdařilo nebýt pouze planými
moralizátory.

Film se pokouší držet určité reálnosti
burzovního světa a nebýt za každou cenu
Idealistický, v rámci loňské sezóny jeden z
nejlepších filmů co se dal v Indii vidět.

Take Point
Režie: Kim Byung-Woo
Minutáž: 124 minut
Žánr: akční, thriller
Hrají:
Ha Jung-Woo, Lee Sun-Kyun, Jennifer
Ehle, Kevin Durand, Malik Yoba,
Spencer Daniels aj.

http://asianwiki.com/Take_Point
Režisér Kim Byung-Woo přináší mrazivý politický
thriller na téma, jak blížící se americké volby začnou
ovlivňovat dění na Korejském poloostrově. Ambiciózní
šéfka CIA má plán, jak se domoci lepšího postavení a
vyhrát nepopulárnímu prezidentovi volby.
Klíčovou úlohu má v jejím plánu PMC (Private Military
Company), kterou vede kapitán Ahab ( Ha Jung-Woo),
bývalý člen speciálních korejských sil. Z původně
jednoduché mise na extrakci jednoho vysokého
Důstojníka se stane nebezpečná geopolitická hra, když
se v podzemním bunkru objeví samotný vůdce.
Můžete se těšit nejen na akci, ale hlavně napínavý
příběh, plný morálních voleb hlavního hrdiny a silného
herectví od hlavní dvojice Ha Jung-Woo, Lee Sun-Kyun
(v roli severokorejského doktora).

Film šel do distribuční sítě v USA, měl zjevně ambice uspět
i na zahraničním trhu, nezadařilo se, ale v korejských
kinech utržil 9,5 mil. USD a bez problémů se tak dostal do
první desítky nejúspěšnějších filmů. Tato koprodukce
úspěšně smísila zahraniční i korejské herce, považuji to za
jednu z nejlepších zahraničních spoluprací v rámci
asijského filmu, snímek a jeho obsazení působí velmi
organicky a nenásilně.
Nízké hodnocení přičítám tomu, že film je z velké části v
angličtině a řada lidí ho viděla bez titulů pro korejské
dialogy, no a výsledek na CSFD vidíme všichni, já se aspoň
k tomuto hříchu přiznal…

Master Z: Ip
Man Legacy
Režie: Yuen Woo-ping
Minutáž: 107 minut
Žánr: akční
Hrají:
Max Zhang, Dave Bautista,
Michelle Yeoh, Tony Jaa, Yan Liu,
Chrissie Chau, Patrick Yiu-Man
Tam, Yu Xing, Kevin Cheng
a další

https://www.csfd.cz/film/328518-ip-man-cheung-tinchi/komentare/
Max Zhang je už nějaký čas nová akční
hvězda v čínských teritoriích, v tomto lehce
nostalgicky laděném snímku zavítá divák do
Hongkongu let 50.tých.
Jako zklamaný učitel Wing Chun se dostane
Cheung Tin Chi do trablů s místním gangem
a boje mohou začít. Uvidíte špičkovou
bojovou choreografii, cameo si tady střihne
Tony Jaa, Michelle Yeoh. Roli hlavního
oponenta na sebe vzal skvěle Dave
Bautista. Snímek, který skutečně dýchá
atmosférou dané doby navzdory povinným
stereotypům čínské produkce (zlí běloši,
Hongkong jako místo dekadence aj.)

The Island
Režie: Huang Bo
Minutáž: 134 minut
Žánr: komedie, drama, alegorický
Hrají:
Bo Huang, Qi Shu, Baoqiang Wang, Lay,
aj.

https://www.csfd.cz/film/642990-yi-chu-hao-xi/komentare/
Na pevninskou Čínu neobvyklý film, který
není pouze lehce komediálně laděným
dramatem o firemním výletu, který
nedobrovolně ztroskotá na ostrově a
nemůže se vrátit zpět.
Jde v zásadě o alegorii na současnou
společnost, společenský systém, zvyklosti,
příklad se vztahy v lidském společenství
prudce mění pokud je vystavena extrémním
podmínkám a úkolu přežít. Vynikající režijní
práce, Huang Bo si navíc střihnul i hlavní
roli.
Jeden z nejdůležitějších a nejzajímavějších
filmů této dekády, který ukazuje, že
cenzurou může projít ledasco. A prosím
sledovat až do konce titulků...

The Scoundrels
Režie: Tzu-Hsuan Hung
Minutáž: 105 minut
Žánr: akční, krimi
Hrají:
Kang Ren Wu, Hsin-Ying Hsieh, Jack Kao
a další

https://www.csfd.cz/film/660107-the-scoundrels/komentare/
Režisérský debut jako hrom, přiznejme si, v
rámci posledních let tchaj-wanský film ničím
neohromil a spíše stagnuje nebo skomírá
(dle mého dojmu a těch pár viděných filmů,
seriálů).
Hung Tzu Hsuan je slibným nováčkem na
poli akčního thrilleru, i přes výraznou
inspiraci korejským výrazivem (Ryoo SeungWan a jeho filmy) uvidíte hladce odsýpající
snímek o bývalé basketbalové hvězdě, která
se připlete k bankovní loupeži. Strohé, ale
výrazné charaktery, perfektní technické
zpracování od akčních scén, po kameru, a
především hudby. Dynamické pojetí akce,
bezchybná dramaturgie a scénář až do
konce, černý humor. Tento nával svěžesti a
adrenalinu však lokální publikum bohužel
neocenilo, přesto doufám, že režisér znovu
dostane šanci něco natočit.

Filmové resty 2018, aneb
seržant Čtyřlístek chce k
recenzím i tebe!
Jaký je rozdíl mezi Cylony, Vavčou a ÚV KSS Číny?
Vůbec žádný, všichni mají svůj plán, jenomže mně se
ten můj plní čím dál hůře nejen z osobních důvodů,
které všichni čtenáři přehledů znají (a účastníci
přednášek snad také), ale také do toho čím dál více
vstupuje geopolitika a ekonomika.
Cenzura a státní řízení filmového průmyslu dosáhlo
v Číně pomyslného vrcholu blbosti a destruktivity,
vše pod heslem prosazování „socialistických
hodnot“ nového velkého kormidelníka Si Ťinpchinga a boje proti daňovým únikům (spousta
filmů bylo zrušeno, posunuto, nebo je jich úděl
nejistý). Filmy některých tvůrců jako Yimou Zhang,
Derek Tsang byly staženy z prestižních evropských
festivalů doslova na poslední chvíli.
Jiné filmy se válí kdesi v trezoru a postupně
vyplouvají na povrch jako třeba soudní drama
Remain Silent, který měl vyjít už v roce 2016! A to
je pouze jeden příklad z mnoha.

Proč o tom píšu, Čína ovlivňuje nejen svůj trh, ale i
koprodukce, udělat film v Hongkongu je čím dál
těžší, na Tchaj-wanu je to sice o něco snadnější, ale
gravitace trhu ohýbá obsah filmů a plány investorů,
mám o tyto výspy prostě oprávněné obavy. Navíc
tyto zásahy mi dělají absolutní chaos a nepořádek v
mé snaze plánovat nějakou činnost, vést si seznamy
filmů, seriálů z čínských teritorií, proto se nemůžete
divit, že se některé filmy i seriály stále objevují v mé
sekci resty.
Proto jsem letos rezignoval na svoji tradiční snahu
přiblížit některé filmy, co jsem neviděl a zdály se mi
zajímavé. Navíc se přiznám, že až na výjimky jsem si
nevšiml, že by mu uniklo něco výjimečného nejen v
Číně, ale ani v Japonsku, nebo Koreji, případně Indii,
to však neznamená, že by jste měli málo titulů,
které je možné za rok 2018 vidět. No a samozřejmě
suberů ubývá což výběr filmů komplikuje, holt je
likviduje globální kapitalismus a nemají na nic čaS,
protože musí z něčeho žít…

Filmové resty 2018
Japonsko
•
http://asianwiki.com/Dynamite_Graffiti
•
http://asianwiki.com/Reon
•
http://asianwiki.com/Cherry_Boys
•
http://asianwiki.com/Misozi_Onna_wa_Romanc
hikku_na_Yume_wo_Miru_ka%3F
•
http://asianwiki.com/Yakiniku_Dragon
•
http://asianwiki.com/Taberu_Onna
•
http://asianwiki.com/It%27s_Boring_Here,_Pick
_Me_Up
•
http://asianwiki.com/3D_Kanojo:_Real_Girl
•
http://asianwiki.com/The_Blood_of_Wolves
•
http://asianwiki.com/Million_Dollar_Man
•
http://asianwiki.com/The_Travelling_Cat_Chroni
cles
•
http://asianwiki.com/Killing_For_The_Prosecutio
n
•
http://asianwiki.com/Ten_Years_Japan
•
http://asianwiki.com/Nisekoi
•
http://asianwiki.com/Chiri_Tsubaki
•
http://asianwiki.com/Asako_I_%26_II
•
http://asianwiki.com/Recall_(Japanese_Movie)
•
http://asianwiki.com/Shinjuku_Punch

Korea


http://asianwiki.com/The_Discloser



http://asianwiki.com/Gate_(Korean_Movie)



http://asianwiki.com/Butterfly_Sleep



http://asianwiki.com/Find_Me



http://asianwiki.com/Snatch_Up



http://asianwiki.com/Mothers_(Korean_Movie)



http://asianwiki.com/Keys_To_The_Heart



http://asianwiki.com/Door_Lock_(Korean_Movie

Filmové resty 2018
Tchaj-wan
•
http://chinesemov.com/2018/Blue-Collar.html
•

http://chinesemov.com/2018/49-Days.html

•

http://chinesemov.com/2018/Ping-PongBrothers.html

•

http://chinesemov.com/2018/Princess-inLuck.html

•

http://chinesemov.com/2018/Secrets-in-the-HotSpring.html

•

http://chinesemov.com/2018/Scrolls-of-aNorthern-City.html

•

http://chinesemov.com/2018/Blue-NeckRing.html

Čína
 http://chinesemov.com/2018/Forever-Young.html
 http://chinesemov.com/2018/When-Robbers-Meetthe-Monster.html
 http://chinesemov.com/2018/Tatoo.html
 http://chinesemov.com/2018/Dirty-on-Duty.html
 http://chinesemov.com/2018/Asia-PacificElimination-Service.html
 http://chinesemov.com/2018/Assassins-and-theMissing-Gold.html
 http://chinesemov.com/2018/Baby.html
 http://chinesemov.com/2018/A-BeautifulMoment.html
 http://chinesemov.com/2018/Bone-Porcelain.html
 http://chinesemov.com/2018/The-Book-and-theSword.html
 http://chinesemov.com/2018/The-Choice.html
 http://chinesemov.com/2018/Chosen.html
 http://chinesemov.com/2018/City-Hunter.html
 http://chinesemov.com/2018/Cold-Detective.html
 http://chinesemov.com/2018/Coward-Hero.html
 http://chinesemov.com/2018/EnclosedHunting.html
 http://chinesemov.com/2018/A-Good-Show.html
 http://chinesemov.com/2018/Fatal-Loss.html

Filmové resty 2018
Čína
•
http://chinesemov.com/2018/Tang-Dynasty-DemonMark.html
•
http://chinesemov.com/2018/Really.html
•
http://chinesemov.com/2018/The-GreatDetective.html
•
http://chinesemov.com/2018/Huang-Feihong.html
•
http://chinesemov.com/2018/Immortal-andDemons.html
•
http://chinesemov.com/2018/Justice-inNorthwest.html
•
http://chinesemov.com/2018/The-Longest-Shot.html
•
http://chinesemov.com/2018/The-Lost-Daughter-ofHappiness.html
•
http://chinesemov.com/2018/Macau-Is-the-Seat-ofthe-City.html
•
http://chinesemov.com/2018/Marauder.html
•
http://chinesemov.com/2018/Midnight-Diner.html
•
http://chinesemov.com/2018/Warriors-ofFuture.html
•
http://chinesemov.com/2018/The-Old-Guy.html
•
http://chinesemov.com/2018/Nezha.html
•
http://chinesemov.com/2018/Pathfinder.html
•
http://chinesemov.com/2018/Pegasus-On-theBrink.html



















http://chinesemov.com/2018/She-Killed.html
http://chinesemov.com/2018/Siberian.html
http://chinesemov.com/2018/Song-of-theAssassins.html
http://chinesemov.com/2018/Triple-Door.html
http://chinesemov.com/2018/The-Trough.html
http://chinesemov.com/2018/Undercover-vsUndercover.html
http://chinesemov.com/2018/The-War-BetweenHuang-Di-and-Chi-You.html
http://chinesemov.com/2018/Wisdom-Tooth.html
http://chinesemov.com/2018/Roadside-Picnic.html
http://chinesemov.com/2018/Wild-Goose-Lake.html
http://chinesemov.com/2018/Follow-Heart-Like-aShadow.html
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/9782214
01529348098
http://chinesemov.com/2018/Crossfire.html
http://chinesemov.com/2018/Eight-Women-OneStage-Play.html
http://chinesemov.com/2018/Hostage-Train.html
http://chinesemov.com/2018/A-Sweet-Life.html
http://chinesemov.com/2018/Somewhere-Beyondthe-Mist.html

Filmové resty 2018
Čína
•
http://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer
-ash-is-purest-white
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/998492315
294593024
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/997501156
283830274
•
http://chinesemov.com/2018/Puzzling-Trail.html
•
http://chinesemov.com/2018/Send-Me-toQingyun.html
•
http://chinesemov.com/2018/No-1-Chung-YingStreet.html
•
http://chinesemov.com/2018/Keep-Calm-and-Be-aSuperstar.html
•
http://chinesemov.com/2018/The-Bravest-Escort•
•
•
•
•

Group.html
http://chinesemov.com/2018/Storm-Cloud.html
http://chinesemov.com/2018/Lonely-Battle.html
http://chinesemov.com/2018/Where-All-Roads-End.html
http://chinesemov.com/2018/Love-Illusion.html
http://chinesemov.com/2018/The-Lost-Town.html

Filmové novinky 2019

The Battle of
Jangsari
Režie: Kwak Kyung-Taek, Kim TaeHoon
Žánr: válečný, historický
Minutáž: 104 minut
Hrají:
Kim Myung-Min, Minho, Kim SungCheol,
Kim In-Kwon, Kwak Si-Yang, Megan Fox,
Jang Ji Gun, Lee Ho-Jung, Lee Jae-Wook
aj.

Crazy
Romance
Režie: Kim Han-Gyul
Žánr: romantická komedie
Minutáž: 109 minut
Hrají: Rae-won Kim, Hyo-jin
Gong, Ki-yeong Kang, So-yeon
Jang, Woong-in Jeong, aj.

The Bad Guys:
Reign of Chaos

Režie: Yong-ho Son
Žánr: akční, krimi
Minutáž: 115 minut
Hrají: Dong-seok Ma, Sangjoong Kim, Ah-joong Kim, Kiyong Jang, Ye-won Kang, Sangwook Park, Hyung-mook Kim,
Ye-seo Jeon, aj.

Hit Me Anyone
One More Time
Režie: Kóki Mitani
Minutáž: 127 minut
Žánr: komedie
Hrají:
Kiiči Nakai, Dean Fudžioka, Juriko
Išida, Masao Kusakari, Kóiči Sató, Eiko
Koike, Juki Saitó, Jošino Kimura, Jó
Jošida, Kei Tanaka, Susumu
Teradžima, Tacuomi Hamada, Zen
Kadžihara, Takahiro Fudžimoto, Takaja
Sakoda, Takaši Jamaguči

Ibuki 192
Režie: Securó Wakamacu
Minutáž: 134 minut
Žánr: válečný

Hrají:
Kuranosuke Sasaki, Hidetoši Nišidžima,
Mai Fukagawa, Džun Murakami, Tacuja
Fudži, Šigejuki Tocugi, Hoši Išida, Hajato
Ičihara, Hiroši Tamaki, Masahiro
Takašima, Takaja Jamaguči, aj.

No Longer Human
Režie: Mika Ninagawa
Žánr: drama
Minutáž: 120 minut

Hrají:
Šun Oguri, Erika Sawadžiri, Rie
Mijazawa, Fumi Nikaidó, Rjó Narita,
Kódži Seto, Júdai Čiba, Tacuja Fudžiwara,
Kengo Kóra

The Fable
Režie: Kan Eguči
Žánr: akční, komedie
Minutáž: 126 minut
Hrají:
Džun'iči Okada, Fumino Kimura, Kóiči
Sató, Mizuki Jamamoto, Júja Jagira,
Ken Jasuda, Sóta Fukuši, Osamu Mukai

After The Matinee
Režie: Hiroši Nišitani
Žánr: romance
Minutáž: 123 minut
Hrají:
Masaharu Fukujama, Juriko Išida, aj.

The Climbers

Režie: Daniel Lee
Minutáž: 125 minut
Žánr: dobrodružný, drama
Hrají:
Jacky Wu, Ziyi Zhang, Yi Zhang, Boran Jing, Ge
Hu, Jingchun Wang, Jackie Chan, aj.

Savage
Režie: Siwei Cui
Žánr: akční, krimi, thriller, drama
Minutáž: 111 minut
Hrají:

Chen Chang, Ni Ni, Fan Liao,
Jue Huang, Guangjie Li, Taili
Wang, Xiaojun Yue, Chang
Long

Saturday Fiction
Režie: Han Yan
Žánr: historický, krimi
Minutáž: 126 minut
Hrají:
Li Gong, Tom Wlaschiha,
Mark Chao, Pascal Greggory,
Džó Odagiri, aj.

The Whistleblower

Režie: Xiaolu Xue
Žánr: thriller
Minutáž: 90 minut
Hrají:
Jiayin Lei, Wei Tang, Xi Qi,
John Batchelor, aj.

Double World
Režie: Teddy Chan
Žánr: fantasy, akční
Minutáž: 90 minut
Hrají:

Peter Ho, Henry Lau, Him Law, Jiang Lu
Xia, aj.

Filmové resty 2019, aneb seržant
Čtyřlístek chce k recenzím i tebe!

Vážený čtenáři, nejenom, že to recenzování filmů nestíhám, ale
ještě to drze přiznávám. Letošní rok byl pro mě tak náročný, že
jsem například ani neměl čas se pořádně probrat letošními
indickými filmy, takže nezbývá, než abych doporučil sledovat na
CSFD profil Mirka Libichera (Niktorius), který se pravidelně podílí
na festivalu indického filmu v Praze. Z Indie se do mého hledáčku
dostal například akční film War, kde se můžete těšit na Hrithika
Roshana, Tigera Shroffa, režisérem je Siddharth Anand, který má
na svědomí akční komedii Bang Bang ! (2014). Komentáře mluví
o velkolepém rozpočtu, zahraničních lokacích a hodně
přestřelené akci, kterou musíte brát s nadhledem.
Hongkong ještě stále existuje na filmové mapě, ale málokterý
film se skutečně dostane do oběhu. Rozhodně mě zajímá nezmar
Edmond Pang a jeho ulítlý smysl pro humor, ve snímku
Missbehaviour se zápletka točí okolo ztracené kojencké láhve.
Jedná se o žánr tzv. čínské novoroční komedie, to znamená, že se
z velké části improvizovalo na place, nespoléhalo se pouze na
scénář. Film beru jako důležitý i proto, jelikož v něm můžeme po
pár letech opět vidět Isabellu Leong. Ve fázi postpprodukce se
nachází korejský film Swordsman, měli bychom vidět souboj
mezi šermířem dynastie Čoson a dynastie Čing, v hlavní roli Jang
Hyeok.
V Japonsku jsem zvědav na snímek The Great War of
Archimedes, předlohou je manga z roku 2015, která předkládá
odvážnou (ale z pohledu mých omezených historických znalostí),
revanšistickou ideu, že příčina japonské porážky v 2.sv. spočívala
v permanentních krádežích během projektů budování válečných
lodích ve 30.letech. V hlavní roli velmi mladý a schopný Masaki
Suda jako geniální matematik Kai Tadaši, který se snaží odhalit
spiknutí v resortu císařského námořnictva. Režisér se ujal Takaši
Jamazaki (Eternal Zero, 2013), který si s válečnými tématy
rozumí. Z Japonska mě velmi zájímá i romance s prvky
nadpřirozena Until I Meet September‘s Love.

Režisér Tóru Jamamoto má k ruce zkušeného velmi populárního
herce, Issey Takahaši, jehož postava se pokouší stát
spisovatelem. Tajemný hlas sdělí hlavní hrdince (Haruna
Kawaguči), ať ho sleduje…
Jako zjevení z jiného světa na mě působí film Talking Pictures
(Katsuben), který vypráví příběh z éry němých filmů před 100
lety. V jedné malé vesnici mají kino a místní mladý muž (Rjó
Narita) se rozhodne stát vypravěčem němých filmů. Podle
ukázek se můžeme těšit nejen na nostalgický stylový výlet, ale
také zběsilou akční komedii. Ústřední dvojici ztvárnili dva
nováčci, ale kolem sebe mají hereckou smetánku všech
generací, Kengo Kora, Inoue Mao, Kódži Jamamoto, Naoto
Takenata, Fumijó Kohinata další.
Zajímá mě jak dopadne epicky pojmutá adaptace mangy na
téma prvního čínského císaře. Film Kingdom režíruje Šinsuke
Sató, nekorunovaný král adaptací a zábavných akčních filmů
(The Princess Blade, Gantz, Library Wars, Inujašiki). Podle
ukázek uvidíme opulentní vizuál, masové scény, dech beroucí
souboje v námětu sjednocení Číny prvním císařem. V hlavních
rolích Kento Jamazaki, Masami Nagasawa, Džun Kaname, Takao
Osawa a další. Samozřejmě musíte počítat s autorskou licencí
režiséra, vizuální stylizací, wuxia stylem soubojů, nikoliv
historičností. Podle mě by se tento snímek mohl povést, Číňané
přece nemají na žánr epického bojového filmu patent.
Takové jsou tedy moje tipy na filmové resty pro rok 2019, na
dalších stranách máte kompletní seznam, co by mohlo stát za
to.

Filmové resty 2019
Tchaj-wan

•
•
•

http://chinesemov.com/2019/As-We-Like-It.html

Korea

•

http://asianwiki.com/Kim_Ji-Young_Born_1982

•

http://asianwiki.com/Call_(Korean_Movie)

•

http://asianwiki.com/Exit_(Korean_Movie)

•

http://asianwiki.com/Seo_Bok

•

http://asianwiki.com/Trade_Your_Love

•

http://asianwiki.com/Collateral_(Korean_Movie)

•

http://asianwiki.com/The_Battle:_Roar_to_Victory

•

https://mydramalist.com/23431-swordsman

•

https://mydramalist.com/33151-fluid-renegades

•

http://asianwiki.com/Alone_(2019)

•

https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailerwarning-do-not-play

http://chinesemov.com/2019/Gatao.html
http://chinesemov.com/2019/Hello-Tapir.html

Japonsko
•
http://asianwiki.com/Katsuben
•
http://asianwiki.com/Kingdom_(Japanese_Movie)
•
http://asianwiki.com/The_Great_War_of_Archimedes
•
http://asianwiki.com/The_Day%27s_Organ
•
http://asianwiki.com/Hikkoshi_Daimyo
•
http://asianwiki.com/To_The_Ends_of_the_Earth
•
http://asianwiki.com/Makuko
•
http://asianwiki.com/Parallel_World_Love_Story
•
http://asianwiki.com/The_Flowers_of_Evil
•
http://asianwiki.com/Eine_Kleine_Nachtmusik
•
http://asianwiki.com/To_The_Ends_of_the_Earth
•
http://asianwiki.com/Until_I_Meet_September%27s_Love
•
http://asianwiki.com/Tora-san
•
http://asianwiki.com/Chiwawa
•
http://asianwiki.com/His_Lost_Name
•
http://asianwiki.com/The_Asada_Family
•
http://asianwiki.com/Dance_With_Me
•
http://asianwiki.com/Newspaper_Reporter_(Japanese_Movie)
•
http://asianwiki.com/Diner_(Japanese_Movie)
•
http://asianwiki.com/How_To_Bring_Women_Back_Into_A_Good_
Humor_(Japanese_Movie)
•
http://asianwiki.com/Little_Nights,_Little_Love
•
http://asianwiki.com/Kessan!_Chushingura
•
http://asianwiki.com/Liar!_Uncover_the_Truth
•
http://asianwiki.com/Iwane:_Sword_of_Serenity
•
http://asianwiki.com/108:_Revenge_and_Adventure_of_Goro_Kaib
a

Čína, Hongkong
•
http://chinesemov.com/2019/Cold-War-3.html
•
http://chinesemov.com/2019/Tropical-Past.html
•
http://chinesemov.com/2019/Initial-D-2.html
•
http://chinesemov.com/2019/Mr-Monster.html
•
http://chinesemov.com/2019/Fox-Spy.html
•
http://chinesemov.com/2019/Wild-Grass.html
•
http://chinesemov.com/2019/Election-3.html
•
http://chinesemov.com/2019/Goodbye-UFO.html
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/106300222788591616
2
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/106263495916326912
0
•
http://chinesemov.com/2019/Missbehavior.html
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/105984250941587047
6
•
http://chinesemov.com/2019/The-Lady-Improper.html
•
http://chinesemov.com/2019/Some-Like-It-Hot-2.html
•
http://chinesemov.com/2019/The-Great-Detective.html
•
http://chinesemov.com/2019/A-Penny.html
•
http://chinesemov.com/2019/77-Heartburns.html
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/109785334095907635
3
•
http://chinesemov.com/2019/Endless-Summer.html
•
http://chinesemov.com/2019/Sea-Sacrifice.html
•
http://chinesemov.com/2019/June.html
•
http://chinesemov.com/2019/749-Bureau.html
•
http://chinesemov.com/2018/Limbo.html
•
http://chinesemov.com/2017/Once-Upon-a-Time-in-NortheastChina.html
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/111127901882370867
3
•
http://chinesemov.com/2019/G-Affairs.html
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/110895306214242713
6

Čína, Hongkong
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1108618432822444032
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1107975295678595073
•
http://chinesemov.com/2018/The-Crossing.html
•
https://mydramalist.com/23615-hey-boys
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1107217375189831680
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1107221556302766080
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1107502489673175041
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1107569375572193281
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1107518065997025280
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1107512951701803008
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1107561444873101312
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1121096231437000709
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1121107175403712512
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1116598177321238529
•
http://chinesemov.com/2020/Fox-Hunting.html
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1132223805252931584
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1131124366752854017
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1126769633665507329
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1126410924548452352
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1126533266629189632
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1126562014980190209
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1124334518649880576
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1140910100531466240
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1141002205195067393
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1138091649588969472
•
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1141295550173732864

•

https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/115177012320163430
5

•

https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/114563564577746534
4

•

https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/116740298514568806
4

•

https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer-2-remainsilent

•

https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/116666705026320384
0

•

https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/115612542199133798
4

•

https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/115468154639113830
4

•

https://mydramalist.com/34154-somewhere-winter

•

http://chinesemov.com/2019/Liberation.html

•

https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/117461732977643520
0

•

https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/117613344691949158
4
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Suits
Legal V
The Beauty Inside
Memories of Alhambra
Player
The Smile Has Left Your Eyes

Legal V
Režie: Hidemoto Macuda
Počet dílů: 9x 45 minut
Hrají:
Rjóko Jonekura, Osamu Mukai, Kento Hajaši, Nanao,
Šóhei Miura, Fumijo Kohinata, Jošijoši Arakawa, Risa
Naitó, Masanobu Kacumura, Jumi Adači, Kan'ičiró
aj.
Proč to vidět:
 Rjóko Jonekura je skvělá jako geniální, excentrický
právník Takanaši Šóko, který má zálibu v luxusním
životním stylu, vlacích a řešení zdánlivě ztracených
případů
 Zajímavé detektivní příběhy, perfektní humor a
postavy,
 Výborné herecké obsazení
 Povedené OST
 Stejný realizační tým jako u Doctor X, sledovanost
15,61 %, takže hit sezóny

Suits
Režie: Masato Hidžikata
Počet dílů: 11 (většinou kolem 50 minut)
Hrají:
Júdži Oda, Júto Nakadžima, Júko Araki, Hajato Isomura,
An Nakamura, Džun Kunimura, Šinja Kote, Honami Suzuki,
Reiko Tadžima, aj.

Proč to vidět:
 Remake amerického vzoru, který je však velmi umně
napasován na japonské reálie
 Charismatický Oda Judži v hlavní roli jako sarkastický,
ale vynikající právník Kai, řešící zapeklité právní
případy, které Vám odhalí reálie, společnost a duši
Japonska
 Perfektně napsané a zahrané postavy, Júto
Nakadžima i Araki Júko patří k herecké smetánce
mladé generace
 Lehkost, vtip, elegance, svěžest
 Sledovanost 10,65 %, jeden z TOP seriálů

The Beauty Inside
Režie: Hyeon-wook Song
Počet dílů: 16 x 60+ minut
Hrají:
Hyeon-jin Seo, Min-ki Lee, Da-hee Lee, Jae-hyeon Ahn,
Tae-ri Lee, Ji-in Moon, Hwa-young Ryoo, Hee-jeong Kim, Sora Kang, Hye-bin Jeon, Ji-won Ye, Jae-yoon Lee, Yeong-hee
Nah, Moon-soo Lee,
Proč to vidět:
 Velmi volně pojatá adaptace filmového originálu, není
nutné ji znát
 Magnetická hlavní dvojka So Hyeon-Jin a Lee Min-Ki, za
mě pár roku, zejména Seo Hyeon-Jin ve své roli filmové
hvězdy naprosto září
 Mix komedie, romance, dramatu
 Sympatické obsazení vedlejších rolí, solidní druhá
příběhová linie
 Popkulturní vtípky, narážky
 Sledovanost 4% znamená u soukromé placené
kabelové televize hit

Memories of Alhambra
Režie: Ahn Gil Ho
Počet dílů: 16 x 60 minut
Hrají:
Bin Hyeon, Shin-hye Park, Re Lee, Hak-joo Lee, Yong-rim Kim,
Ee-seong Kim, Shi-won Lee, Jin-woong Min, Seung-joon Lee, Boreum Han, Jin-woo Park, Hyun-chul Cho, Yeong-gyu Song

Proč to vidět:
 High-end multižánrový seriál, který vás buď nadchne i přes
svoje některé nedomyšlenosti a chyby, nebo Vás mine, přesto
je to podle mě sympatická snaha udělat jiný seriál a snažit se o
něco více, než obvykle.
 Zajímavý námět o prolínání herní reality se skutečným světem
 Atraktivní lokace Španělska
 Povedený instrumentální OST
 Sledovanost 8-11%

Player
Režie: Jae-hyeon Ko
Počet dílů: 14 x 60 minut
Hrají:
Seung-heon Song, Krystal, Si-eon Lee, Joon-ho Heo, Wonhae Kim, Se-ho Ahn, Seung-ho Yoo, Jae-ho Heo, Hwa-ryong
Lee, Eun-pyo Jeong, Ja-hyeong Kwak, Hyung-mook Kim, Jaegoo Lee, Ji-hye Wang, Seok-cheon Hong, Jae-yoon Jo, Jewook Yeon, Chul-woo Han, Jin-woo Park, Seon-woo Park,
Gi-joong Han, Min-jeong Bae
Proč to vidět:
 Korejský A-tým, výborně napsané a zahrané postavy
 Povedený mix žánrů, heist, akce, komedie a nenásilný
moralizující tón na různé sociální nešvary korejské
společnosti
 Originální řešení krizových situací, napětí, solidní akce
 Výborně fungující instrumentální OST, které v seriálu
šlape jako hodinky (ale kupodivu ne jako samostatná
stopa)
 Sledovanost 5%, u soukromé televize výborný výsledek

The Smile Has Left Your Eyes
Režie: Je-won Yoo
Počet dílů: 16 x 60 minut

Hrají: So-min Jeong, In-guk Seo, Seong-woong Park, Jaemyeong Yoo, Young-nam Jang, Soo-hyeon Kwon
Proč to vidět:
 Povedený remake japonského originálu z roku 2002
 Na korejské poměry relativně dospělý a vážný seriál
 Dobře prokreslené a zahrané charaktery
 Mix dramatu, detektivky, romance

Seriálové resty 2018
Japonsko

Čínská teritoria



http://asianwiki.com/Auditor_Shuhei_Nozaki



http://asianwiki.com/Impossibility_Defense_(Japane
se_Drama)



http://asianwiki.com/Uwasa_no_Onna

•
•
•
•
•
•
•



http://asianwiki.com/Yuukai_Houtei:_Seven_Days



http://asianwiki.com/Kemono_ni_Narenai_Watashit
achi



http://asianwiki.com/Bukatsu,_Suki_Janakya_Dame_
Desuka%3F

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://mydramalist.com/23802-love-wont-wait
http://mydramalist.com/21670-the-snow-queen
http://mydramalist.com/23226-heros-dream
http://mydramalist.com/21922-great-expectations
http://mydramalist.com/24028-the-message
http://wiki.d-addicts.com/Win_the_World
http://chinesemov.com/tv/2018/Ming-DynastyConcubine.html
https://mydramalist.com/22064-dear-archimedes
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
https://mydramalist.com/24039-here-to-heart
https://mydramalist.com/28537-the-great-adventurerwesley
https://mydramalist.com/22854-lady-meng-is-here
https://mydramalist.com/28610-finding-love-on-thejourney
https://mydramalist.com/30663-i-m-a-pet-at-dali-temple
http://chinesemov.com/tv/2018/Overseas-SecurityOfficer.html

Seriálová sezóna
2019

In Hand
Režie: Šun'iči Hirano, Šingo Okamoto
Počet dílů: 9
Hrají: Tomohisa Jamašita, Gaku Hamada, Nanao, Šingo
Fudžimori, Tomorowo Taguči, Ken Micuiši, Takaši Macuo,
Saburó Tokitó, Júja Macušita, Nahana
Proč to vidět:
 Příběh z prostředí vládního úřadu na zjišťování hrozeb
biologického charakteru
 Vynikající Yamapi v hlavní roli excentrického, geniálního a
lehce šíleného vědce, celkově dobře sehraná parta
charakterů
 Směs detektivky, komedie v kulisách vědeckého prostředí
se zjevným, ale nenásilně podaným cílem zpopularizovat
vědu

Lupin no Musume
Režie: Hideki Takeuči
Počet dílů: 11
Hrají: Kjóko Fukada, Kódži Seto, Louis Kurihara, Rjó Kató, Hiroši
Fudžioka, Akadži Maro, Masajuki Šida, Acuró Watabe, Madžu
Ozawa
Proč to vidět:
 Ujetá série o zlodějském klanu L, která svými postavami,
scénářem, stylizací, kostýmy nezapře inspirace manga, anime
charaktery
 Směs akční komedie, lehké romantiky
 Vynikající Kjóko Fukada v hlavní roli (+fanservis), povedené
vedlejší postavy, dobří herci, kteří si své role užívají
 Živelný, situační humor, občas nenápadné popkulturní odkazy,
sympatický OST (jazz, symfonické burácení ve stylu prvních
bondovských OST)

Big Issue
Režie: Dong-hoon Lee
Počet dílů: 32x 30 minut
Hrají: Ye-seul Han, Jin-mo Joo, So-yool Shin, Song-hyeon Choi,
Gyu-sun Kim, Kwang-rok Oh, Se-ha Ahn, Deok-hyeon Jo, Danny
Ahn, Hye-joo Jo, Kwan-hoon Lee, Eun-jin Shim
Proč to vidět:
 Velmi originální námět z prostředí bulvárního plátku,
tvorby zpráv a role médií ve společnosti
 Perfektní hlavní dvojice, Han Ye-seul má konečně
pořádnou komplexní roli a není pouze idol, je velmi
chytrá a vypočítavá šéfka, co umí klamat tělem, Joo Jinmo hraje skvěle zkrachovalého fotografa, co musí porazit
svoje vnitřní démony a dostat se ze dna zpět na vrchol
 Směs akce, dramatu někdy až thrillerové napětí, velmi
zajímavé příběhy, spíše vážnější a dospělejší seriál,
nenápadné špičkování popkultury, znalí se pobaví (tedy ti
kteří zažili tzv. korejskou vlnu po roce 2004)
 Velmi vysoká úroveň seriálu (scénář, technické
zpracování, dialogy)

Watcher
Režie: Ahn Gil Ho
Počet dílů: 16x 60+ minut
Hrají: Seok-kyu Han, Kang-joon Seo, Hyeon-joo Kim, Sung-tae
Heo, Joo-hee Park, Do-won Jeong, Jin-mo Joo, Jae-yoon Lee, Minseong Jeong, Mi-hyeon Park, Dong-hyeon Chae, Sung-il Park, Hajoon Yoo, Suk-chan Jun, Kil-kang Ahn, Eol Lee
Proč to vidět:
 Velmi temná, dospělá kriminálka s námětem oddělení
vnitřního vyšetřování
 Perfektní scénář, nepolevující napětí, občas mrazivá
atmosféra, seriál určitě není pro slabé nátury (stejně jako
kdysi Voice)
 Seriál je skutečně našlapaný dějem, vývojem postav,
detektivních případů, nedoporučuji dávat si více, než 1-2 díly
naráz
 Povedený finiš, což běžně korejský seriál nemá
 Snaha o realismus, minimum hudby, případně temný,
nenápadný podkres někdy až v industriálním duchu, OST
musím mít, velmi neobvyklé
 Dobře napsané a zahrané postavy, Han Suk Kyu jako protřelý
zkušený detektiv, Kim Hyun Joo jako bývalá státní
zástupkyně, nyní fikaná právnička, září i nováček Seo Kang
Joon, camea známých tváří
 Televize OCN je prakticky zárukou kvality u kriminálek,
ačkoliv jde o placený kanál tak sledovanost 4,6-5,1%, což je
úspěch

Hotel del Luna
Režie: Choong-hwan Oh
Počet dílů: 16x 60+ minut
Hrají: IU, Jin-goo Yeo, Yi-sook Seo, Dong-hwan Jeong, Mi-na Kang,
Jeong-geun Shin, Hyun-chul Cho, Won-hae Kim, Chae-kyeong Lee,
Kyeong-eup Nam, Kwon Kim, Joon-ki Lee, Ji-ho Oh, Si-eon Lee,
David Lee, Ye-jin Pyo, Yi-kyeong Lee, Sulli, Tae-kyeong Oh, Dareum Nam, Jin-joo Park
Proč to vidět:
 Scénář sestry Hongovy, povedený námět o hotelu sloužícím
duším mrtvých, dostanete High-end seriál kde se mísí
romantika, komedie, příběhy křivd minulých i současných,
trochu toho horroru a fantasy
 Můžete se těšit na camea slavných osobností, perfektní
humor a popkulturní vtípky jak to umí pouze sestry Hongovy
 Výborný herecký výkon IU, která není pouze idolem, ale
ikonou, dokázala vytvořit silnou postavu, která má charisma
i roztomilost, rovněž ostatní odvádějí dobré herecké výkony
 Díly jsou dlouhé a náročné na pozornost, nedoporučuji
dávat si více, než 1-2 naráz
 Solidní instrumentální OST, v písňové části mě 2 songy velmi
zaujaly

Seriálové resty roku 2019

Seriálové resty 2019
Tento rok měl podobný průběh jako loňský, celou sezónu nic a pak
náhle přehršel kvalitních seriálů v Koreji i Japonsku a ještě nás
vydatná porce letos čeká, zejména v Koreji. Thriller Vagabond nám
představuje příběh o spiknutí z prostředí tajné služby a nejvyšších
pater politické moci. Lee Seung-gi a Suzy jako hlavní dvojka, to je
skutečně atraktivní obsazení. Lee předvádí ve své roli kaskadéra
skutečně působivé kousky, které spáchal sám. Jeho parťačka Suzy má
zatím spíše roli neschopné kozičky, pardon analytičky tajné služby, ale
uvidíme, kam se její postava i seriály vyvine. Viděny dva díly. Na
seriálu jsou vidět velké peníze a cestování po atraktivních lokacích.
Zajímavě se jeví i seriál z konce období dynastie Korjo My Country,
dva mladíci a jedna dívka se spřátelí a připletou se jako plebejci do
boje o moc. Viděn zatím první dva díly, můžeme se těšit na schopné
nováčky jako Seol Hyun, Woo Do-Hwan, ale i zkušené harcovníky jako
Jang Hyuk, viděny první díly jsem zaujat charaktery, tématem, herci, a
především OST, které mě praštilo okamžitě do uší, takhle výraznou
hudbu dlouho nepamatuji.
Moon Geun Young se vrací po zdravotních problémech zpět na
obrazovky v titulu Catch The Ghost, její hrdinka je nováček v řadách
policie řešící případy v metru a pro nějakou ránu nejde daleko.
Režisér Shin Yoon Sub se kdysi podílel na hitu Rooftop Prince (2012), z
hlediska scénáře půjde o debut dvou nových tvůrců, tak se nechme
překvapit, zda se tato směs detektivky, komedie a romance povede.
Velká jména před kamerou i za kamerou nabídne listopadový seriál
Chocolate, režisér Lee Hyeong-Min natočil celou řadu hitů jako Snow
Queen (2006), Bad Guy (2010), Strong Woman Do Bong-Soon (2017).
Hlavní role mají Ha Ji-Won, Yoon Kye-Sang, jejich postavy se setkají po
mnoha letech v nemocnici, on jako neurochirurg, který by rád změnil
povolání, ona jako šéfkuchař. Zatím o sérii není více známo, půjde o
čistokrevnou romanci.
Atraktivně vypadá titul Love‘s Emergency Landing, režisér Lee JungHyo má na kontě pecky jako Heartless City (2013), Life On Mars
(2018). Scénáristku Park Ji-Eun jistě všichni znají díky seriálům jako

My Love From Another Star (2013), The Legend of the Blue Sea
(2016), snad překoná výtky o kopírování své vlastní práce, bylo by
záhodno, aby překročila svůj stín. V hlavních rolích uvidíme
skutečné super hvězdy, Hyun Bin a Ye-Jin Son. Námět je celkem
neobvyklý, dědička konglomerátu se při paraglidingu dostane
neplánovaně do KLDR, kde ji musí ukrýt armádní důstojník a
vymyslet, jak ji dostat nenápadně zpět.
V Japonsku se do konce roku dočkáme několika zajímavých sérií,
titul Nippon Noir má nabito, režisér Rjúiči Inomata natočil tituly
jako Kaisefu no Mita (2011), Death Note (2015), scénarista Šógo
Muto je jistě všem znám z Denša Otoko (2005), Atašinči no danši
(2009), Kaitó Jamaneko (2016). Společně vytvořili příběh o
detektivovi, který je podezřelý z vraždy své kolegyně, tuší, že vše
bude zjevně propojeno s dávnou nevyřešenou loupeží za 1 bilión
jenů. Můžeme se těšit na herce jako Rjóko Hirosue, Kento Kaku a
další.
Ikuta Tóma v seriálu Ore no hanaši wa nagai vystřihne roli
zkrachovalého baristy, který se na nátlak rodiny má vrátit zpět k
produktivnímu životu, místo aby byl nezaměstnaný. Zajímá mě
námět série podle mangy Marigold in 4 Minutes, technik
lékařských strojů Mikoto (Fukuši Sóta) má speciální schopnost,
když se dotkne člověka, vidí jak bude vypadat jeho život před
smrtí. Jeho nevlastní sestra Sara (Nanao, momentálně nejvyšší a
největší kočka v Japonsku ve své věkové kategorii) zbývá 1 rok
života a Mikoto se rozhodne učinit její život šťastným, tahle
romance by měla stát za to.
Režisérka Mičiko Namiki patří k esům TV tvorby, Nagareboši
(2010), Saikó no rikon (2013), v její nové romanticko-komediální
sérii Motokare Mania uvidíme Júko Araki, která ani po letech
nemůže zapomenout na svého ex (Kengo Kóra), kterého nečekaně
potká na novém pracovišti. Řada trapasů na sebe nenechá dlouho
čekat.
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Korea

Japonsko



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



http://asianwiki.com/My_Country



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



http://asianwiki.com/Rookie_Historian_Goo_Hae-Ryung



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



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



http://asianwiki.com/Catch_Yoo-Ryung



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



http://asianwiki.com/Love%27s_Emergency_Landing




•
•

http://asianwiki.com/Legal_Heart
http://asianwiki.com/Nippon_Noir

•

http://asianwiki.com/Soaking_Wet_Private_Detective_Hagoromo_Mizu
no

•

http://asianwiki.com/A_Lone_Scalpel_(Japanese_Drama)

•

http://asianwiki.com/Black_Widow_Business_(Japanese_Drama)

•

http://asianwiki.com/Yotsuba_Ginko_Harashima_Hiromi_ga_Monomos
u:_Kono_Onna_ni_Kakeru

•

http://asianwiki.com/Iyasaretai_Otoko

•

http://asianwiki.com/Tokyo_Single_Man

•

http://asianwiki.com/Medical_Examiner_Asagao

•

http://asianwiki.com/Doctor-X_(Season_6)

•

http://asianwiki.com/Ex-Boyfriend_Mania

•

http://asianwiki.com/My_Story_is_Long

•

http://asianwiki.com/Haru:_Woman_of_a_General_Trading_Company

•

http://asianwiki.com/Marigold_in_4_Minutes

•

http://asianwiki.com/Scarlet_(Japanese_Drama)

http://asianwiki.com/Itaewon_Class
http://asianwiki.com/Woman_of_9.9_Billion



http://asianwiki.com/People_with_Flaws



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

Seriálové resty 2019
Čína

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://mydramalist.com/27948-city-of-desire
https://mydramalist.com/34005-time-pass-by-suddenly
https://cfen.si/2019/05/07/promo-round-up-the-thunder/
https://cfen.si/2019/05/03/zhang-zhehan-zhang-ruonansupcoming-romance-drama-wraps-up-filming/#more-64600
https://cfen.si/2019/05/02/winter-begonia-finishes-filmingreleases-stills/#more-64654

•

https://mydramalist.com/26515-empress-of-the-minglegend-of-sun-ruowei

•

https://mydramalist.com/31358-the-lion-s-reflectionof-laying-cat

http://chinesemov.com/tv/2019/The-Unknown-Detective.html
http://chinesemov.com/tv/2019/Demi-Gods-and-SemiDevils.html
http://chinesemov.com/tv/2019/Step-by-Step-Lotus.html
https://mydramalist.com/32046-romance-with-the-star
https://cfen.si/2019/02/21/all-is-well-trailer-hits-all-the-hottopics/
http://chinesemov.com/tv/2019/Seven-Days.html
http://chinesemov.com/tv/2019/Sniper.html

•

https://cfen.si/2019/07/19/promo-round-up-return-theworld-to-you/#more-66526

•

https://cfen.si/2019/07/15/promo-round-up-see-youagain/

•

https://mydramalist.com/26741-records-of-the-southernmist-house

•

https://mydramalist.com/33115-all-is-well

•

https://cfen.si/2019/03/26/ma-tianyu-qi-wei-are-robots-inthe-humans-remake/

•

https://cfen.si/2019/04/30/wang-qianyuan-lu-han-cast-in-daynight-directors-new-drama/
https://cfen.si/2019/04/09/promo-round-up-if-i-can-love-youso/#more-64069
https://cfen.si/2019/04/02/road-trip-suspense-romancedrama-finding-love-on-the-journey-releases-trailer/#more64041

•
•

Výhled do roku
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Výhled do roku 2020 - Filmy
V Japonsku bude událostí roku pokračování Kenshina, slíbeny jsou
hned dva filmy, v obsazení hlavní role samozřejmě Takeru Sató, více
není známo. Šun Oguri bude mít hlavní roli v detektivce The Voice in
the Crime, bude řešit 30 let starý případ vydírání několika
společností, režie se ujmul renomovaný TV tvůrce Nobuhiro Doi. V
Koreji je mi většina filmových plánů utajena, z doposud
zveřejněných námětů, mě zaujalo pár titulů. Remember bude
vyprávět o muži, kterému je už přes 80 let, ale stále nezjistil, kdo
zavinil jeho neštěstí táhnoucí se od dob japonské okupace. V
pomstě mu bude pomáhat Nam Joo-Hyuk. Herec Park Seo-Joon
bude hrát ve snímku Dream profesionálního fotbalistu, který za
trest musí vést jako trenér tým bezdomovců na světový turnaj.
Scifi Victory se má odehrávat ve vesmíru, hlavní roli Song Joong-ki,
Kim Tae-ri. Zajímá mě i titul Witch: Part 2, v prvním díle této lehce
mysteriózní thrillerové akce zářila herečka Kim Da-mi. A v
korejských vodách toho leží samozřejmě daleko více. „Actiok kid“
Ryoo Seung-wan chystá film Escape, o události, která se stala mezi
ambasádami obou Korejí v Somálsku, v hlavní roli charismatický Jo
In-Sung, který se jako správný velký a kvalitní řídí heslem méně je
více a vybírá si jen kvalitní projekty.
Co nám připravují soudruzi v Číně? Kromě různých povinných
vlasteneckých spektálů, tak tam nyní frčí hlavně hrdinové práce a
záchranáři všeho druhu. Velkofilm The Rescue má příznačný název
nejen proto, že námět filmů bude pojednávat o čínské pobřežní
stráži, která bude zachraňovat od nevidím do nevidím, ale také
proto, že tento film s obřím rozpočtem má soudruhům zachránit
letošní zpackanou sezónu, kdy řada filmů do kin nedošla, nebo
nesklidila úspěch. Proto byl angažován hongkongský režisér Dante
Lam, hlavní roli má populární tchaj-wanský herec Eddie Peng, jedná
se o prodeji práv po celé Asii. Když tento film rupne v kinech, tak
teprve cenzoři zjistí co je to problém a bývalí členové SAPRFT se
mohou smát pod vousy. Za jejich působení čínský film byl sice
cenzurován, ale rostl, nyní stagnuje a má ztráty, když to vede KSS
Číny.

Doufejme, že bez zásahů a problémů se obejde vznik
hongkongského filmu Love After Love, režisérka Ann Hui nám
předloží romantické drama z dob koloniální éry s luxusním
hereckým obsazením, Eddie Peng, Sandra Ma, Isabella Leong,
Janine Chang, Karlina Zhang, Yin Fang. Slavný tvůrce Alan Mak
(Infernal Affairs) chystá mysteriózní drama Procuratorate, v
hlavních rolích Andy Lau, Jing Boran. První zmiňovaný herec má mít
na starosti účinkování ve filmu Mockba, kde bude jeho parťákem Ge
You, žánr není jasný jedna databáze mluví o mystery drama, jiné
zprávy o akčním thrilleru.
Úplně ukrutně se těším na film Assassin in Red, režisér Lu Yang
(Brotherhood of Blades) bude adaptovat novelu, kde se muž (Lei
Jiayin) a tajemná žena (Yang Mi) pokouší zabít spisovatele, jehož
knižní tvorba však začíná ovlivňovat události ve skutečném světě.
Celkově nám Čína dluží obludné množství filmů, nechme se
překvapit, zda už některé skutečně dorazí k divákům. Například
nechápu, co pořád zdržuje asi tak 3 roky akční film Out of Control The Phanotm Drive, kde hraje korejský idol T.O.P a hongkongská
kráska Cecilia Cheung. Jak tohle může někdo brát jako ideologicky
podvratný film je mi záhadou, třeba mi jednou PPF zaplatí v Číně
školení…
Je brzo soudit na to, jak bude vypadat filmová sezóna 2020, ale
přejme si, aby byla mnohem lepší, než ta letošní. Minimálně v Koreji
bychom se pár zázraků dočkat mohli, prohlédněte si odkazy, které
jsem Vám na následujících stranách připravil.

Výhled do roku 2020 - Seriály
Děje se to již delší dobu, ale TV seriály jsou komerčně pro mnohá
studia, investory i herce zajímavější, než samotné filmy, svědčí o
tom vzrůstající objem prostředků, popularita u diváků a souboj mezi
studii o herce, scénáristy, režiséry a vysílací časy. Nebývalé množství
produkcí se chystá tentokrát dlouho dopředu. Stále platí, že v
čínském prostoru jsem neviděl vynikající seriál, který by mě strhnul
od roku 2015, přesto neztrácím naději.
Chystá se projekt A Murderous Affair in Horizon Tower podle
detektivního románu, divák uvidí vyšetřování případu vraždy
tajemné ženy (Angelababy) z 8 různých perspektiv, účinkovat bude
Jang C‘Šang, Guo Tao a další, ale především sérii budou režírovat
tito machři, Matt Wu (One Night Only), Leste Chen (The Hypnotist,
Battle of Memories), Hsu Chao Jen. Navíc pokud bude dodržen
formát 16 dílů, tak je tato mysteriózní detektivka velkým
kandidátem na seriál roku. Zdá se že Čína to myslí s kvalitou seriálů
vážně, seriál Sisyphus, má být směsí krimi, scifi, mystery. Ve 12
dílech uvidíme, jak Wang Qian Yuan bude používat červí díry k
cestování časem, aby zachránil svoji dceru, odhalil nějaké to
spiknutí. V jedné z hlavních rolí bude k vidění i současný idol Lu Han.
V Japonsku bude také živo, chystá se pokračování série z
bankovního prostředí Naoki Hanzawa, na palubě stejný realizační
tým jako v roce 2013, Masato Sakai opět v hlavní roli, k dokonalosti
pouze chybí nějaká schopná herečka (hlavně prosím vynechat zlo
současnosti Aja Ueto, Honda Cubasa). V sérii Alice in Borderland
uvidíme, jak se dva studenti (Kento Jamazaki, Cučija Tao), dostanou
na území, kde probíhá nelítostná eliminační hra a plnění
roztodivných úkolů. Režie této manga adaptace se ujal Šinsuke Sató.
Yamapi se objeví v mysteriózním thrilleru THE HEAD. V prostředí
arktické základy, budou se vršit záhady a úmrtí členů expedice, více
zatím není známo, ani o tvůrcích, nebo dalším obsazení.
V Koreji to také nešetří, již teď je ohlášeno několik velkých projektů
a zajímavých titulů. Here bude pojednávat o lidech pracující pro
mezinárodní neziskovou organizaci. Už teď je jisté, že půjde o velko-

rozpočtovou sérii, bude se natáčet v zahraničí. Scénář připravila No
Hee-Kyung autorka hitů (Padam Padam, That Winter, The Wind
Blows, It‘s Ok ,This is Love). Obsazení je skvostné Lee Byung-Hyun,
Han Ji-Min, Shin Min-A, Nam Joo-Hyuk a další. Nicméně bliká ve
mně varovné světélko, protože hlavní roli odmítl Jo In-Sung a ten má
na kvalitu nos.
Seriál Alice má představit námět o cestování časem, Joo Woon a
Kim Hee-Seon zvažují přijmutí hlavních rolí, v příběhu, kde geniální
fyzik a policistka pátrají po tajemství, jak se ocitnou zpět v
minulosti. Televize OCN chystá špionážní krimi detektivku Rugal, v
hlavní roli Choi Jin-Hyuk, jako člen NIS, který bude chytat zločince
díky speciální schopnosti svého zraku, o který přišel a nyní mu ho
poskytuje jeden technologický vynález.
Zajímá mě také, jak se povede seriál Money Game, který nám
přiblíží úředníky státní mašinérie dohlížející na zdraví finančního
trhu. V hlavní roli Ko Soo a Shim Eun-Kyung.
V titulu Psycho But It‘s Okay uvidíme pomocného zaměstnance
psychiatrické kliniky, který má mezi pacienty i populární autorku
dětské literatury. Tato mladá žena je však kromě své psychické
nemoci velmi arogantní, sobecká a hrubá. Kim Soo-Hyun čerstvý
navrátilec z vojenské služby zvažuje přijmutí hlavní role, ženský
charakter momentálně posuzuje Park Shin-Hye, to by bylo velmi
lákavé obsazení, pokud oba role vezmou.
Takový je prozatím seriálový výhled na příští rok, je otázkou, co za
tituly vznikne v druhé polovině roku 2020, ale již teď se na pár titulů
těšit můžeme.
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Skupina čínské, korejské a japonské filmy na FB

Díky za pozornost a snad se brzy uvidíme. Přeji
šťastnou ruku při výběru filmů i seriálů.

Pavel Vaverka

