Přehled asijské kinematografie, sezóna
2020/21 v j. a v. Asii, Filmy a TV seriály

Perly a resty roku 2020

Josee
Režie: Kim Jong Kwan
Minutáž: 117 minut
Žánr: drama/romance
Hrají:
Han Ji Min, Nam Joo Hyuk, Heo Jin, Park Ye
Jin, a další

https://mydramalist.com/34055-josee
Scénář filmu vychází z povídky Josee, theTiger
and the Fish, která již byla filmově zpracována v
Japonsku https://mydramalist.com/34055-josee
Han Ji-min (přezdívaná národní poklad), se ujala
hlavní role ve filmu, který odmítám nějak
kategoricky žánrově definovat. Sociální drama,
romance, magický neorealismus, to vše je tady
nějak přítomno. Příběh představuje hlavní
hrdinku Josée, která má sice divotvornou
představivost, ale zároveň těžký životní úděl,
když je upoutaná na vozík. Jednoho dne potká
studenta Young Seok (Na Joo-hyeok), který jí
pomůže domů. Scénář v žádném případě
nevydírá, příběh si pomalu plyne svojí cestou,
kameraman neuvěřitelně precizně vystřihuje
detaily zanedbané čtvrti a magické momenty
jara i zimy.

Oba dva herci předvádějí civilní a působivý
výkon, film do vás zcela nenásilně dostává
emoce, nejen krásné záběry, a čím dál více
se nemůžete ubránit jistému smutku.
Nikoliv však tragickému, nebo nereálnému,
prostě tak nějak se vše mohlo stát a je to tak
působivé, že se nemůžete ubránit slzám, aniž
by to bylo kýčovité. Film nikdy neuhýbá k
laciným zkratkám, nebo melodramatu.

The Call
Režie: Lee Chung Hyun
Minutáž: 112 minut
Žánr: mysteriózní, horror

Hrají: Park Shin Hye, Jeon Jong Seo, aj.

https://mydramalist.com/31212-call
Je zcela relevantní Verbalova výtka, že
film si bere námět z amerického snímku
Frequency (2000), a přesto to není
uvedeno v titulcích, ani promo
materiálech. Zajímavý horor, kdy se
poznají dvě ženy s nelehkým osudem a
zjistí, že si mohou vzájemně pomoct, více
než by čekaly, navíc se ukáže, že mají
hodně společného navzdory propasti
času. Poněkud ospalý a lehce nezajímavý
úvod začne být čím dál zajímavější, hlavní
linka příběhu o měnící se kauzalitě z
minulosti, do budoucnosti funguje,
scénář překvapuje a napětí stoupá,
včetně velice zajímavého závěru (jinými
slovy koukejte do konce titulků). Tohle
všechno je mi na filmu sympatické,
zároveň jsou tady některá klišé, kdy se
film snaží děsit a lekat až příliš
okoukanými, starými postupy, zejména
zvukem.

Hudební podkres baví (Seo Taiji je můj oblíbenec).
Co mě baví je herecký výkon Jeon Jong-seo jako
Young-sook, dívky z roku 1999. Naproti tomu Park
Shin-hye ztrácí, vypadá to, že si nedokáže vybírat
správné role a pořád chce stavět na své kráse,
charismatu plaché laně, než herečce, co má bohatý
rejstřík, mrzí mě, to ona umí mnohem lépe. Její
výkon je standart, vybrala si špatnou roli Seo-yeon
je neškodný diblík a průměr, pokud by chtěla růst
jako herečka vybere si roli Young-sook, tam by
mohla něco předvést. Pořád věřím, že z ní může
něco být, ale čas se krátí, musí změnit agent,
agenturu, nebo svoje rozhodování ve výběru rolí.

Malang

Režie: Mohit Suri
Minutáž: 135 minut
Žánr: akční/romance
Hrají: Anil Kapoor, Aditya Roy Kapoor, Disha
Patani, Kunal Khemu, Amruta Khanvilkar,
Makrand Deshpande, aj.

https://www.bollywoodhungama.com/movie/malang/
Oproti mnoha jiným indickým titulům z
akčního ranku, tento není nějak přehnaně
přestřelený z hlediska akce, logiky scénáře.
Naopak, velmi umně sestavená konstrukce
akčního thrilleru, romantická linka, která mě
baví, ačkoliv hlavní hrdina, kterého hraje
Aditya Roy Kapoor je věkově o poznání starší,
než krásná Disha Patani. Advait potká Saru
na jedné z mnoha tanečních párty na ostrově
Goa. Jejich osudy naberou nepředvídaný
směr, Advait je odsouzen jako narkoman do
vězení a po letech se chce pomstít. Jeho
soupeři jsou ukázková sbírka prohnilých
policistů. Anil Kapoor jako policejní příznivec
bílého prášku, který jede proti zločincům
nadoraz nemá chybu. Aditya Roy Kapoor má
celkem talent pro akční scény a charisma
vypadat drsně. Příběh se postupně
kompletuje a začíná dávat čím dál větší
smysl, několik překvapení tady je, ale vše do
scénáře sedí.

Navíc je film velmi dobře technicky udělaný,
kamera, hudba zvuk, taneční čísla povedená,
hudba skvěle podbarvuje atmosféru celého filmu
(fakt mě chytla a některé motivy jsem si druhý den
pobrukoval). Napětí by se dalo občas krájet,
nečekal jsem, že Indové si tak dobře poradí s tím,
jak udělat romantickou linku neotravnou a akční
složku zbytečně nenadsazenou. Rozhodně
doporučuji i pro reprízu, film má svoji sílu, vtahující
atmosféru, tempo nikdy nespadne. Disha Patani
mě jako herečka zaujala, jsem zvědav, jak si povede
v dalších filmech. Pro fanoušky indického filmu
jasná volba, pro nováčky nevím, navzdory
některým tvrzením, tady nevidím kopírování
západních mustrů, film vidím jako indický
"výrobek", který se ale snaží kvalitou scénáře a
technickým zpracováním jít západním směrem.

The Yin-Yang Master:
Dream of Eternity

Režie: Edward Guo
Minutáž: 132 minut
Žánr: fantasy, akce, drama, bl
Hrají: Mark Chao, Deng Lun, Wang Zi Wen,
Jessie Li, aj.

https://mydramalist.com/53307-qing-ya-ji
Film je adaptací japonské novely Onmjódži
(Baku Jumemakura). V tomto fantasy námětu
uvidíme zajímavý příběh, kdy se probouzí v
metropoli říše démonický had a čtyři mistři se
svými nadpřirozenými ochránci musí zneškodnit
hada dříve, než bude pozdě. Jenže v císařském
městě se dějí podivné věci a někdo mistry zabijí
jednoho po druhém. Mark Chao se pokouší stát
mistrem jin-jangu, respektive vylepšit svoje
schopnosti. Má však svůj názor na démony a
jeho metody nebudou spolupracovníkům po
chuti. Uvidíte vizuálně nápaditý film, který má
někdy až mystickou atmosféru, akční fantasy a
subtilní BL romance, kterou bych zrovna v Číně
nečekal. Z dalších herců vyniká Allen Deng jako
bojovník Po-Ja.

Nejvíce tady samozřejmě válí Mark, ale i ostatní na
to, že nejsou špičkoví a známí herci odvádějí svoje
party dobře. Fantastické souboje a hlavně hudba,
Kendži Kawai opět zaválel. Fantasy s atmosférou
tajemna, perfektní výpravou, velmi dobře
zvládnutý snímek po všech stránkách. Takto
povedeného zástupce žánru jsem už pár let
neviděl, na rozdíl od všech těch infantilních
monster huntů, liščích démonů, atd.

Caught in Time

Režie: Ho Leung Lau
Minutáž: 95 minut
Žánr: fantasy, akce, drama, bl
Hrají: Mark Chao, Deng Lun, Wang Zi Wen,
Jessie Li, aj.

https://mydramalist.com/62021-caught-in-time
Ostřílený hongkongský scénárista Ho Leung
Lau (Dragon Squad, Painted Skin, 14 Blades,
Mural, aj,.) je také začínajícím režisérem. Ve
svém druhém filmu se vrhnul do
nostalgických krimi vod let 90.tých, byť s
takřka výhradně pevninským obsazením.
Nicméně nostalgie heroic bloodshed a heist
movie let 80./90.tých je v atmosféře
všudypřítomná. Daniel Wu se nám po delší
době obětoval jako herec pro svoji roli, jako
vůdce orlího gangu si se svojí visáží musel v
maskérně užít svoje. Orlí gang řádil na čínské
pevnině v letech 1991-1993, udělal bezpočet
loupeží bank, klenotnictví. V patách je mu
buldočí policista Wang Qianyuan, ostatní
postavy jsou tady jen schématicky nahozeny,
ženské charaktery vypadají dost děsivě,
jednak nemají moc prostoru, příšerné účesy,
a přiznejme si tohle nejsou nejlepší herečky
současné Číny k dispozici.

Jasná fascinace érou heroic bloodshed a klasiky
Heat, hrdinové sledující dobové pecky jako Once a
thief, nebo Tři království. Akční scény na výbornou,
plány bandy zlodějů nejsou hloupé, naopak i přes
snahu podat policii pozitivně (oproti brutálním
zákeřným zločincům) tak vypadají jako neschopní
pitomci. Vždyť uspějí jen díky náhodě a nikoliv
vypjatému plnění služebních povinností (navíc na
tom v reálu dělali roky a bylo jich přes 800 na
chycení slovy 6 lidí, jestli tohle je úspěch). Tempo
filmu strhující, stejně jako výkon obou hlavních
mužských herců, ostatní jsou do počtu, pár
scénáristických kopanců by se najít dalo, ale nejsou
až tak výrazné. Vzhledem k tomu, jaký ideologický
teror v čínském prostoru panuje, a na to, že jde o
teprve režisérův druhý celovečerní film, tak za mě
silný nadprůměr navzdory všem vadám a
nepůvodnosti námětu.

I Remember

Režie: Nan Zhou
Minutáž: 99 minut
Žánr: romance, komedie, vánoční
Hrají: Angelababy, Hong-Chi Lee, Denny
Huang, Jiajia Wang, Weisen Liu, Siheng Li,
Sookie, Cong Feng, Vincent Tao, Kefei Dong,
Kari Väänänen, aj.

https://mydramalist.com/61059-i-remember
IT myš ve firmě na dílenské nářadí Fei Li (Lee
Hongh-Chi) je zakoukaný do své krásné
kolegyně Xi Man Zhao (Angelababy), která ho
zná jménem, zatímco ostatní si ho po letech
nepamatují a častují ho, hej ty pojď sem s
tím pomoct... Hlavní dvojka se ocitne na
firemním výletu ve Finsku. Fei Li má přání
chce nejen vidět polární záři, ale aspoň na
jeden den být boyfriendem pro svůj idol...
Sami uvidíte, co se vlivem okolností stane,
Fei Li je sice chodící zkáza, ale myslí to dobře.
Film má minimum postav, nestojí na extra
hereckých výkonech, nicméně hlavní dvojka
je sehraná dobře. Tchaj-wanec Lee HonghChi mi přijde více jako idol a začínající herec,
než talentovaný nebo charismatický aktér,
jeho rejstřík je omezený (z toho co jsem
doposud viděl), ve své roli nemehla s
dobrým srdcem však působí dostatečně
sympaticky a uvěřitelně. Scénář je velmi
dobře promyšlený a film
vás dovede
zasáhnout na těch správných místech a
dojmout bez vydírání nebo přílišné
klišovitosti.

Děj kličkuje mezi dramatem a romantickou
komedií, eskapády hlavní dvojky při cestách
Finskem jsou fakt vtipné a složí vás smíchy.
Angelababy je živelná ve svém projevu a to hlavně
její zásluhou mě film baví. Velmi pěkná kamera,
exteriéry Finska, pro někoho nesmírně patetická a
přeslazeně romantická hudba, ale mně orchestrální
OST sedlo. Jsou zde perfektně vypointované
dialogy a situace, film není nikdy jalový, nebo bez
tempa. Svěží, vtipná, šik romance s uvěřitelnými
charaktery, neobyčejnými situacemi, a prosím
sledovat až do konce minutáže, jinak vám závěr
bude připadat nedomyšleně divný. Tento film je
rozhodně skvělým kouskem ve svém žánru, který
může konkurovat zahraničí (nejen asijskému), jeho
kvalita je rozhodně na reprízu. Skutečně kouzelná
zimní romance, jejíž atmosféra Vás vtáhne...

Filmové resty 2020, aneb
seržant Čtyřlístek chce k
recenzím i tebe!
Stále bohužel platí restů mnoho, času málo, proto
budu rád, když se mnou ponesete břímě recenzenta
a podělíte se o svoje dojmy na některé filmy
uvedené v odkazech na dalších slidech. Osobně
jsem si vytipoval tyto snímky. Labyrinth of Cinema,
který přinese příběh tří lidí, kteří ze svého kina a
doby přenesou do časů dávno minulých na
celonoční promítání japonských válečných filmů.
Půjde samozřejmě o film pro znalé místních reálií,
protože půjde částečně o retrospektivu a citování
slavných míst různých japonských filmů. Obajaši
Nobuhike tak před svojí loňskou smrtí natočil svůj
poslední film. Šion Sono natočil snímek Red Post on
Escher Street, který je prostě o životě komparzu,
tvorbě filmů, výpovědí o tématech, které se k
filmovému průmyslu váží. V Koreji mě zaujal námět
snímku Samjin Company English Class. Odehrává se
v roce 1995, kdy firma vyhlásí, že kdo složí zkoušku
TOEIC tak bude povýšen. Můžeme se těšit na celou

řadu humorných situací a specifika firemní kultury. Ale
také vážné téma ohledně poškozování životního
prostředí. V hlavních roli je třeba talentovaná Ko Ah
Sung, nebo můj milovaný univerzální herec Kim Won
Hae. Vynikající herečka Shin Hae Sun v roli právníka
bude odhalovat zločiny a vazby na jedné malé vesnici
ve filmu Innocence. Z čínských teritorií chci vidět

One Second režisér Yimou Zhang představí příběh z
dob kulturní revoluce, kdy se jednomu muži
podařilo uprchnout z nucených zemědělských prací.
Tchajwanský film A Leg, slibuje černou komedii v
příběhu, kde žena hledá manželovu amputovanou
nohu, musí přitom bojovat s úředním šimlem a
vlastní minulostí. V hlavní roli Kwai Lun Mei a Tony
Yang. Z důvodů pandemické situace se loni zadrhla
filmová tvorba Indii do značné míry, takže až na
výjimky mnou vyhlédnuté snímky nebyly dostupné,
snad se vše zlepší příští rok, protože tam na nás čeká
skutečná úroda. Držme Indům palce, ať se jim daří
lépe a vůbec všem ostatním národům také.

Filmové resty 2020
Japonsko

Korea

•

https://mydramalist.com/39999-red



https://mydramalist.com/36719-without-asound

•

https://mydramalist.com/684911-woman-of-thephotographs



https://mydramalist.com/40567-samjin-groupenglish-toeic-class



https://mydramalist.com/33229-innocence



https://mydramalist.com/32357-i-won-t-hurtyou

•
•

https://mydramalist.com/43567-the-promised-neverland
https://www.csfd.cz/film/867016-gekidzoban-violetevergarden/recenze/

•
•

https://mydramalist.com/58957-labyrinth-of-cinema

•

https://mydramalist.com/74957-red-post-on-escher-street

•

https://mydramalist.com/54841-ora-ora-de-hitori-igumo

•

https://mydramalist.com/55475-uchuu-de-ichiban-akaruiyane

Filmové resty 2020
Čínská teritoria
•

https://mydramalist.com/691547-taipei-suicide-story

•

https://mydramalist.com/56685-beyond-the-dream

•

https://mydramalist.com/64983-one-second

•

https://mydramalist.com/62347-a-little-red-flower

•

https://mydramalist.com/73493-a-leg

•

https://mydramalist.com/681757-my-missing-valentine

Filmové
novinky
2021

The Door into
Summer
Režie: Takahiro Miki
Minutáž: 118 minut
Žánr: scifi
Hrají: Kento Jamazaki, Naohito Fudžiki, Kaja
Kijohara, Hidekazu Mašima, Nacuna, Rin
Takanaši, Taizó Harada, Tomorowo Taguči,
Kenta Hamano

Klasika Roberta A. Henleina (dveře do léta) v podání
režiséra, který má zajímavé tituly (Solanin, Girl in the
Sunny Place, Fortuna‘s Eye), a hudbu složil Hajaši Júki,
takže základní ingredience vypadají dobře, včetně
obsazení, doufejme, že výsledek potěší, od 28.12. na
Netflixu.
Trailer
https://mydramalist.com/63259-the-door-into-summer

Cube
Režie: Jasuhiko Šimizu
Minutáž: 108 minut
Žánr: survival
Hrají: Masaki Suda, An Watanabe, Masaki
Okada, Takumi Saitó, Kótaró Jošida
Legendární kanadský mysteriózní horor z 90.
let v japonském podání mě láká, ačkoliv se
jinak remakům programově vyhýbám. Banda
lidí chycená v kostce smrtících pastí musí
vymyslet jak z toho ven…

Trailer
https://mydramalist.com/687973-cube

The God of
Cinema
Režie: Jódži Jamada
Žánr: romance, drama, retro
Minutáž: 125 minut
Hrají: Masaki Suda, Mei Nagano, Nobuko
Mijamoto , aj.
Námět snímku slibuje nostalgické ohlédnutí za zlatou érou
japonské kinematografie, příběh pokrývající několik dekád.
Očekávejte soupeření dvou přátel o stejnou ženu, a
Možná i autobiografické prvky ze života režiséra, který
ani v 90 letech s prací neustává. Film má velmi slibné
herecké obsazení, hudbu má na starosti Taró Iwaširo.

Trailer
https://mydramalist.com/55111-kinema-no-kamisama

Character
Režie: Akira Nagai
Žánr:
Minutáž: 125 minut
Hrají: Masaki Suda, Šun Oguri, Šidó
Nakamura, Micuki Takahata , aj.
Začínající mangaka Keigo neumí stvořit pořádného
záporáka, proto je pouhý asistent. Pak se však stane
svědkem zločinu a práce mu jde od ruky, jeho série
„34“ se stane hitem. Ovšem podle této mangy se
začnou dít vraždy i v reálném světě.

https://mydramalist.com/682935-character

Spiritwalker

Režie: Yoon Jae Keun
Žánr: akční, mysteriózní
Minutáž: 108 minut
Hrají: Kye-sang Yoon, Ji-yeon Lim, Yong-woo Park,
Hong-nae Lee , aj.
Muž se každých dvanáct hodin probouzí v jiném
těle, bez jakýchkoliv vzpomínek, kdo byl a o co
usiluje.

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

Ghost
Režie: Lee Hae Young
Žánr: thriller, historický, špionážní
Hrají: Sol Kyung Gu, Lee Ha Nee, Park So
Dam, Kim Dong Hee, Park Hae Soo , aj.
Námětově jde možná o adaptaci čínského snímku
Message, neboť námět zní velmi podobně. V roce
1933 skupina pěti osob uvízne v hotelu. Jeden z
nich je Ghost, člen odbojové organizace proti
Japoncům. Každý se bude snažit uniknout z
izolovaného místa a přežít japonský výslech. Snad
se snímek brzy dostane k divákům.

https://mydramalist.com/62391-ghost

A Man of
Reason

Režie: Jung Woo Sung
Žánr: mysteriózní, thriller
Minutáž: ??
Hrají: Jung Woo Sung, Kim Nam Gil, Park Sung
Woong, Lee Elijah, aj.
Uvidíme režisérský debut slavného herce, který si
troufl zvládnout i hlavní roli. Hlavní hrdina Soo
Hyuk strávil 10 let ve vězení kvůli svému šéfovi. Po
návratu k přítelkyni zjistí, že už nechce být členem
gangu. Ten ho však ze svých spárů nechce pustit,
vypukne boj kdo z koho.

https://mydramalist.com/59105-the-protector

Schemes in
Antiques
Režie: Derek Kwok
Minutáž: 135 minut
Žánr: dobrodružný, akční
Hrají: Jiayin Lei, Xian Li, Zhilei Xin, You Ge, Tao Guo, Mei
Yong, Qingxiang Wang, Yanguozhang Zhao, Xinming
Yang, Alan Aruna, aj.

Xu Yuan (Lei Jiayin) je talentovaný, ale líný vlastník
starožitnictví. Jednou mu zákazník z Japonska předloží k
posouzení sošku Buddhy z éry dynastie Tang, objasní mu
tajemství této památky. Poté nastává zběsilý kolotoč
konspirací, akcí lidí, co chtějí předmět získat.

https://mydramalist.com/52505-schemes-in-antiques

The Battle at Lake Changjin
Režie: Tsui Hark, Dante Lam, Kaige Chen
Žánr: historický, válečný
Minutáž: 144 minut
Hrají: Jacky Wu, Jackson Yee, Yihong Duan, Yawen
Zhu, Chen Li, Jun Hu, Elvis Han, Hanyu Zhang
Xuan Huang,aj.
Stranické vedení se rozhodlo, že lid se bude dojímat nad
korejskou válkou (1950-1953) a tak vybraní režiséři a herci
dostali stranický úkol natočit válečný megadoják o vítězství
nad prohnilým USA. Filmařsky to bude zvládnuto jistě
dobře, o obsahové stránce silně pochybuji, že by si aspoň
trochu tykala s realitou, zlatý Spielberg! Detaily, že strana
odstranila filmu na určitý čas v kinech konkurenci, aby mohl
snadněji vydělávat dávat tušit, jaké že snímky soudruh
prezident chce až do své smrti vyrábět, tohle neberte jako
reprezentativní tvář čínského filmu, i když to cpe na Západ.

https://mydramalist.com/78005-the-battle-at-lake-changjin

Be Somebody
Režie: Xunzimo Liu
Žánr: historický, detektivní, thriller, komedie
Minutáž: 123 minut
Hrají: Zheng Yin, Jiajia Deng, Entai Yu, Haoyu
Yang, Minghao Chen, Xiaoxian aj.
Snímek, který momentálně válcuje čínská kina nás
zavede do doby předválečné Šanghaje, kde se skupina
filmařů rozhodla natočit film o kriminálním případu.
Avšak nečekali, že podezřelým vrahem bude jeden z
nich. Realita za případem překonává nejeden jejich
filmový scénář. Snad lze očekávat něco ve stylu Knives
Out. V jedné z hlavních orlí Deng JiaJia, jinak jde o
režijní debut.

https://mydramalist.com/700683-be-somebody

August Never
Ends
Režie: Kai Li
Žánr: drama, romantický
Minutáž: 90 minut
Hrají: Elane Zhong, Jin Luo, Songyun Tan, Yu
Tian, Minghao Chen, Larry Zhang
Uvidíte melancholickou, někdy málomluvnou romanci
z moderní Šanghaje. Baristka Weiyang má tragickou
minulost. Těžko na ni zapomíná, když žije v místě,
kde si vybavuje samé nepříjemné věci. I když si
Weiyang udržuje odstup od lidí na hodinách japonské
literatury potká přátelsky naladěnou a upovídanou
Xiao Qiao. Weiyang zjistí, že jejího snoubence Zhao Yan
už zná a komplikovaný vztah se začne vyvíjet jinam,
než by Weiyang chtěla.

https://mydramalist.com/689359-august-never-ends

A Trip With Your
Wife
Režie: Gavin Lin
Žánr: komedie, romance
Minutáž: 94 minut
Hrají: Michelle Chen, Rhydian Vaughan, Bryan Chang,
Mike Sui
Tchajwanský úspěšný režisér Gavin Lin (A Moment of
Love, More Than Blue) nám předkládá zajímavý příběh.
Mladý manželský pár může před ekonomickým krachem
Spolužák z univerzity, má ale podmínku. Půjčí si ženou
na dovolenou. Motivace hlavního hrdiny je však možná
jiná, než se na první pohled zdá…

https://mydramalist.com/685453-a-trip-with-your-wife

Filmové resty 2021, aneb seržant
Čtyřlístek chce k recenzím i tebe!

Filmový rok 2021 nám zlepšení poměrů ještě nepřinesl, ale
nezoufejme ve věcí příští. Čistě pro jistotu musím zmínit
nejdříve tituly, které v současné filmové bídě vyčnívají a
všichni je už asi viděli. Korejský heist movie Pipeline přivádí
na scénu sympatickou partičku ztracených existencí, co se
chce trochu přiživit na státním ropovodu, v hlavní roli Seo In
Guk. Režisér Yoo Ha zvládl doručit ve správném poměru mix
krimi akce, komedie, film má sympatické svérázné
charaktery. Americko-íránský režisér Ramin Bahrani zčeřil
pořádně vodu snímkem The White Tiger. Indie je zobrazena
jako kastovní, nábožensky i sociálně roztržená, zaostalá,
libující si v praktikách patřících do dob legendárních eposů a
nikoliv moderní doby.
Hlavní hrdina se rozhodne překonat omezení společnosti i
doby, odhodit tamní morésy a zvyklosti, být svým pánem.
Morálně velmi odvážný až revoluční film, který pokládá
znepokojivou otázku, v mé zemi lze zbohatnout jen jako
politik a zločinec, je to u vás také tak? Zdůrazňuji, že film je
natočen primárně v angličtině, je to záměr režiséra, nikoliv
zásah dabingu, distribuce. Pro mě jeden z nejdůležitějších
snímků o Indii v posledních 20 letech, byť se jedná o knižní
adaptaci (stejnojmenný román vydal v roce 2008 Aravind
Adiga).
Kdo touží po gangsterce takřka ve stylu heroického
krveprolití může sáhnout po titulu Night in Paradise. Režisér
Park Hoon Jung je známý svými tituly (New World, VIP, The
Witch: Part 1. The Subversion), předkládá nám příběh
gangstera, který se schovává na Jeju a potká ženu s
pohnutým osudem. Vynikající tchajwanský režisér Leste
Chen natočil univerzitní romanci Upcoming Summer, byť
obsazení je výhradně z pevninské Číny.

Očekávejme příběh o přátelství, romanci, těžkostech
dospívání, následování svých snů. Herečka Jeon Jong Seo,
která mě zaujala svým výkonem ve filmu The Call, letos
účinkuje v romantické komedii Nothing Serious. Hlavní pár
se potká jen náhodou díky seznamovací aplikaci, a pokusí
se spolu překonat svoje fobie a problémy.
Na Tchaj-wanu vypadá svým námětem a obsazením
zajímavě snímek Plurality slibující směr mysteriózna, scifi,
thrilleru. V rámci experimentu jeden muže dostane do
svého mozku vědomí dalších 5 lidí, aby vyřešil jeden
kriminální případ. Každý člověk ovšem viděl případ v jiném
světle, což jasnosti na řešení zločinu nepřidává. V hlavní roli
Tony Yang a Sandrine Pinna.
Tchajwanský spisovatel, scénárista, režisér Giddens Ko nám
připravil fantasy komediální romanci Till We Meet Again.
Hlavní hrdina Xiao Lun byl zabit bleskem a po smrti získává
funkci boha lásky, který pracuje s rudými nitkami osudu,
jeho spolupracovnicí je Pinky, reinkarnovaná jako člověk. Při
své práci potká Xiao Lun Xiaomi, která byla dříve jeho
láskou... Originalitu a vynalézavost prokázal tvůrce již
mnohokrát, v hlavních rolích se představí Kai Ko, Gingle
Wang a hlavně objev posledních sedmi let, hvězda minulé a
doufejme i současné dekády Vivian Sung.
Na Tchaj-wanu ještě zůstaneme, klasická komedie Williama
Shakespeara Jak se vám líbí, dostala nový kabát v titulu As
We Like It. Děj je situován do Taipeie v moderní době a role
hrají výhradně ženy. Recenze mluví o vtipné adaptaci
klasiky, neboť ta nepostrádá původního ducha a originální
nápady. No a kdo ještě nebyl přesvědčen, aby se na film
podíval, tak dodám, že v hlavních rolí je Puff Kuo, Aggie
Hsieh.

Korejsko-čínský režisér Zhang Lu připravil nostalgickou
romanci Yanagawa. Muž ve středních letech se rozhodne, že
nemoc mu nezkazí život, a vyrazí na výlet do Japonska, tam
kde potkal svoji první lásku. Město Yangawa je navíc také
rodiště Jóko Ono. V hlavní rolích kráska a schopná herečka Ni
Ni a v mužské roli Edward Zhang.
Samozřejmě to není zdaleka vše, co bylo v roce 2021
natočeno, ale řada snímků má nejasný status ohledně
uvedení a u výše zmíněných snímků je alespoň jistota, že už
byly uvedeny, nebo existují. Zcela nejasná situace panuje v
Indii, kde sice mám v hledáčku kolem 40 filmů, ale kdyby
budou dokončeny, uvedeny ví asi jenom Ganéša… Situaci na
pevninské Číně by mělo znát (pro nedostatek lepších slov)
komunistické stranické vedení, ale zdejší chaos jsem již
mnohokrát vysvětloval. Nahlášených filmů jsou desítky a
premiéry, uvedení většinou nikde v dohledu.
Na následujících stránkách si můžete udělat představu, co
zajímavého ještě z letošního roku zbývá ke sledování.



https://mydramalist.com/688651-neck



https://mydramalist.com/682937-blue



https://mydramalist.com/687973-cube



https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer-myblood-bones-in-a-flowing-galaxy



https://asianwiki.com/Blank_(Japanese_Movie)



https://www.csfd.cz/film/801946-prisoners-of-theghostland/prehled/



https://mydramalist.com/700705-criminal-record



https://mydramalist.com/70171-taiyou-no-ko



https://mydramalist.com/681905-byplayers-the-movie



https://asianwiki.com/And,_the_Baton_Was_Passed



https://mydramalist.com/680811-masquerade-hotel-2

https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trail
er-brave-gunjyo-senki



https://mydramalist.com/55111-kinema-no-kamisama

https://mydramalist.com/682935-character



https://mydramalist.com/62411-endless-world-without-a-name

Japonsko
•

https://asianwiki.com/Big_Rice_Riots

•

https://asianwiki.com/The_Door_into_Summer_(Japa
nese_Movie)

•

https://asianwiki.com/The_End_of_the_Tiny_World

•

https://mydramalist.com/52031-hanataba-mitainakoi-o-shita

•

•

•

•

•

https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=teas
er-hells-garden
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trail
er-a-garden-of-camellias
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trail
er-the-cinderella-addiction

Korea



https://mydramalist.com/690441-carter



https://mydramalist.com/59123-killing-romance



http://asianwiki.com/Dream_(2020)



https://asianwiki.com/The_Decision_to_Break_Up



https://mydramalist.com/56599-silence



http://asianwiki.com/Apgujeong_Report



https://mydramalist.com/54605-punishment



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



https://mydramalist.com/703947-gwimun



https://mydramalist.com/689917-wolf-hunting

https://www.hancinema.net/korean_movie_The_Witc
h__2p__Part_2.php



https://asianwiki.com/Hostage:_Missing_Celebrity



https://mydramalist.com/686345-decibel



https://asianwiki.com/Alien_(Korean_Movie)



https://mydramalist.com/18880-fifth-column



https://mydramalist.com/56929-bigwang





https://mydramalist.com/53337-bargaining

https://mydramalist.com/682947-seoul-grandoperation



https://mydramalist.com/59105-the-protector





https://mydramalist.com/68247-broker



https://mydramalist.com/690441-carter

Čínská teritoria


























http://chinesemov.com/2020/Initial-D-2.html
http://chinesemov.com/2021/Animal-World-2.html
http://chinesemov.com/2021/Fox-Hunt.html
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1336964604061241346
/photo/1
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1330877798102208517
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1354375275392413697
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer-overallplanning
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer-elevator
https://twitter.com/chinalionfilm/status/1347551131325456386
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1350364644620308482
https://mydramalist.com/67289-twenty-years-of-the-northeast
https://mydramalist.com/70647-evacuate-from-the-21st-century
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1351114082338877450
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1351472167549022214
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1351521639838736384
https://mydramalist.com/23451-blossoms
https://mydramalist.com/685455-till-we-meet-again
https://mydramalist.com/54845-shousi-dian-chuanqi
https://mydramalist.com/59937-career-as-a-mercenary
https://mydramalist.com/70193-under-the-light
https://mydramalist.com/687285-the-curious-tale-of-mr-guo
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer-2-superme
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer-all-u-needis-love
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer-her-story
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1374668478561550337
/photo/1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

https://mydramalist.com/71999-folding-city
https://mydramalist.com/61143-circulation
https://mydramalist.com/682547-upcoming
http://chinesemov.com/2021/Assassin-Road.html
http://chinesemov.com/2021/Assassins-and-the-MissingGold.html
http://chinesemov.com/2021/Battle-of-Zhaoge.html
http://chinesemov.com/2021/Big-Red-Envelope.html
http://chinesemov.com/2021/Cold-War-3.html
http://chinesemov.com/2021/Lost-in-Forest.html
http://chinesemov.com/2021/Detective-Bao-Zheng.html
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer-yourehere-anyway
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer-fakebodyguard
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1394293360249249
804
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1394929682227859
457
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=teaser-thehidden-fox
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer-afangirls-romance
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer-theold-town-girls
https://mydramalist.com/704633-treat-or-trick
https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1372540786655555
586

Indie

•

https://mydramalist.com/54767-good-night-beijing

•

https://mydramalist.com/688507-man-in-love

•

https://mydramalist.com/78407-xanadu

•

https://mydramalist.com/699503-mohist-mechanism

•

https://mydramalist.com/50681-the-legend-hunters

•

https://mydramalist.com/61981-god-of-practice

•

https://mydramalist.com/688353-the-last-truth

•

https://mydramalist.com/686063-yanagawa

•

https://mydramalist.com/61061-impasse

•

https://mydramalist.com/685291-sniper

•

https://twitter.com/AsianFilmStrike/status/1438148673712627712

•

https://mydramalist.com/56431-limbo

•

https://mydramalist.com/688705-the-way-we-keep-dancing

•

https://mydramalist.com/686107-plurality


























https://www.cinestaan.com/movies/mumbaikar-44964
https://www.cinestaan.com/movies/jack-n-jill-41367
https://www.cinestaan.com/movies/untitled-imtiaz-ali-38139
https://www.cinestaan.com/movies/jack-n-jill-41367
https://www.cinestaan.com/movies/mumbaikar-44964
https://www.bollywoodhungama.com/movie/radhe/cast/
https://www.cinestaan.com/movies/gobar-45872
https://www.cinestaan.com/movies/penthouse-45506
https://www.bollywoodhungama.com/movie/battle-bhimakoregaon/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/dhaakad/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/mission-majnu/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/thank-god/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/shershaah/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/takht/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/laal-singhchaddha/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/mumbai-saga/cast
https://www.bollywoodhungama.com/movie/chehre/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/tiger-3/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/freddy/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/sooryavanshi/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/attack/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/1911/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/baiju-bawra-2/cast/
https://www.bollywoodhungama.com/movie/mahabharata/cast/

Indie


https://www.bollywoodhungama.com/movie/luv-ranjans-nextstarring-ajay-devgn-and-ranbir-kapoor/cast/



https://www.bollywoodhungama.com/movie/shamshera/cast/



https://www.bollywoodhungama.com/movie/brahmastra/cast/



https://www.bollywoodhungama.com/movie/bhoot-police/cast/



https://www.bollywoodhungama.com/movie/cirkus/cast/



https://www.bollywoodhungama.com/movie/jugjugg-jeeyo/cast/



https://www.bollywoodhungama.com/movie/shashank-khaitansnext/cast/



https://www.bollywoodhungama.com/movie/aditya-choprasnext/cast/



https://www.bollywoodhungama.com/movie/jayeshbhaijordaar/cast/

Seriálové resty 2020

Suits 2
Režie: Moriwaki Tomonobu, Hirano Šin, Hošino Kazunari
Počet dílů: 15 x 54 minut
Hrají: Júdži Oda, Júto Nakadžima, Kótaró Jošida, Honami Suzuki,
Júko Araki, An Nakamura, Šin'ja Kote, Takaši Sorimači, Tina Tamaširo,
Mirija Kató, aj.

Proč to vidět:
 Osvědčený námět a sehrané obsazení, zejména Júdži Oda válí
 Zapeklité právní případy jsou brány tradičně s nadhledem, ironií
a humorem
 Až na menší výjimky kvalitní scénář bez fillerů, dobře napsané
postavy
 Camea slavných herců
 Dobré OST, které může nováčky přivést k vynikající kapele B‘z

https://mydramalist.com/55473-suits-2

https://www.csfd.cz/film/855905-suits/855906-season-2/recenze/

Tale of the Nine Tailed
Režie: Kang Shin Hyo
Počet dílů: 16 x 60 minut
Hrají: Dong-wook Lee, Bo-ah Jo, Beom Kim, Yong-ji Kim, Kil-kang Ahn,
Hee-jeong Kim, Jeong-nan Kim, Seok-tae Joo, Won-hyeong Jang,
Yeong-gyu Song, Tae-ri Lee, aj.
Proč to vidět:
 Legendární fantasy námět v další adaptaci, která je směsí fantasy,
akce, romantiky, ale také komedie
 Velmi dobře zvolená hlavní dvojka, ve vedlejší roli vyniká Kim
Bum, ale i ostatní byli dobře vybráni ke svých charakterům
 Tradiční neduh posledních slabších dílů, nicméně většina dílů umí
řešením zápletek překvapit, moc hezké vizuální efekty
 Kvalitní OST v instrumentální, ale i písňové části
 Sledovanost 6 % je na soukromou stanici velký úspěch

https://mydramalist.com/52995-the-story-of-gumiho
https://www.csfd.cz/film/922179-gumihodyeon/recenze/

Mr. Queen
Režie: Seong-sik Yoon
Scénář: Choi Ah-Il, Gye-ok Park
Počet dílů: 20x 60-70 minut
Hrají: Hye-seon Shin, Jeong-hyeo Kim, Seorina, Tae-woo Kim,
Youngjae Yoo, Jin-hyeok Choi, Jong-ok Bae, Bae-soo Jeon,
Youngjae, In-kwon Kim, Gun-han Ko, aj.
Proč to vidět:








Námět 1851, Korea tradičně v rozkladu, frakční dvorské válce,
bídě a hladu. Nový král Cheol Jong má být pouze loutkový král a
jeho nová žena, královna Kim So Yong dohledem a krkem, který s
ním hýbe. Hlavní hrdin/ka zjistí, že na královském dvoře jde sice o
život, ale díky kuchařským schopnostem půjde pohnout s
leckterou zapeklitou situací.
Perfektní hlavní herečka Shin Hye Son, ostatní obsazení solidní.
Klasické dvorské drama boje o moc, food porno, a hlavně
neskutečná kombinace situačního i konverzačního humoru (těžící z
tajů korejského jazyka), žádná otravná romantická linka.
Velmi neobvyklý a originální seriál bez fillerů, slabých dílů, nebo
kulhajícího konce, pro mě hit sezóny.
Sledovanost 18% na soukromém kanále!

https://mydramalist.com/58365-queen-cheorin
https://www.csfd.cz/film/941182-cheolinwanghoo/recenze/

Futmalls
Režie: Donnie Lai Cheun-Yu
Scénář: Fei Kung Yi
Počet dílů: 8x 40 minut
Hrají: Bryan Chang, Bruce He, Phoebe Lin, Eugenie Liu, Ivy
Shao, He Huang, Allison Lin, Sphinx Ting, Tommi Wang,
Phoebe Huang, aj.

Proč to vidět:
 Tchajwanská obdoba Black Mirror, různí lidé dostanou
produkty z budoucnosti a jejich přání budou splněna,
ovšem co za lavinu to spustí se ještě uvidí…
 Zajímavý scifi námět promísený s krimi zápletkou
 Napínavý děj a nejednoznačné charaktery zároveň nabízí
divákovi různá témata a otázky k přemýšlení, kde jsou
etické hranice vědy, svoboda jednání, atd.
 Sympatické obsazení, sevřená atmosféra, žádné fillery,
prostoje, velmi originální série, která by zasloužila
pokračování

https://mydramalist.com/682067-futmalls-com
https://www.csfd.cz/film/962360-futmalls/recenze/

Lost Romance
Režie: Eri Hao
Scénář: Chen Jie Ying, Hsuan-Ying Huang, Hsi-Pao Tseng
Počet dílů: 20 x 60-70 minut
Hrají: Vivian Sung, Marcus Chang, Simon Lien, Puff Kuo, ChuPing Liu, Snowbaby, aj.
Proč to vidět:
 Hlavní hrdinka Zheng Xiao En se dostane do světa
romantické novely, kde se hodlá ujmout hlavní role a
získat svůj mužský idol.
 Seriál je pro znalce asijské TV tvorby, filmu a popkultury
obecně, jinak nemáte šanci se všemu zasmát.
 Uvědomělá hra se žánrem romantického melodramatu,
parodie tropů, reprízovatelný, originální seriál.
 Skvělá hlavní dvojka, Vivivan Sung a Marcus Chang (oba
dostali cenu pro nejlepšího herce), zejména Vivian je
skvělá herečka a velká osobnost.

https://mydramalist.com/59701-lost-romance
https://www.csfd.cz/film/881963-lost-romance/recenze/
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Vincenzo
Režie: Hui-won Kim
Scénář: Jae-beom Park
Počet dílů: 20x 60+ minut

Hrají: Joong-ki Song, Yeo-bin Jeon, Taecyeon, Deok-moon Choi, Dongyeon Kwak, Han-cheol Jo, Hyung-mook Kim, Yeo-jin Kim, Soon-Won
Jung, Sung-cheol Kimi, aj.
Proč to vidět:
 Vincenzo Cassano je consigliere italské mafie a má nyní po úmrtí
šéfa a nástupu jeho syna Paola docela jiné plány, než být pouhý
stroj na příkazy. Vrátí se po letech do Koreje, aby získal budovu
Geumgang Plaza, v cestě mu stojí jeho nájemníci a korporace Babel.
 Mix revenge drama a ujeté komedie, seriál má potenciál pro
reprízování, výborné herecké obsazení, zejména vyniká Joong-ki
Song, jehož hrdina je na korejské poměry velmi neobvyklý.
 Svérázné charaktery nájemníků bytového domu, originální nápady
pro řešení zápletek, skvělý humor a ikonické momenty (které ocení
znalci evropské a asijské filmové historie).
 I přes vysoký počet dílů kvalita neklesá, napětí nepolevuje, žádný
kulhající závěr.
 Highend produkce, perfektní kamera, nadprůměrné OST (zpěvačka
Aalia).

https://mydramalist.com/61371-vincenzo
https://www.csfd.cz/film/977446-vincenzo/recenze/

L.U.C.A.
Režie: Hong-seon Kim
Scénář: Seong-il Cheon
Počet dílů: 16x 60 minut

Hrají: Rae-won Kim, Da-hee Lee, Nae-sang Ahn, Da-eun Jung, Sang-ho
Kim, Seong-oh Kim, Sang-Ah Kong aj.
Proč to vidět:
 Seriál se scifi námětem, který se sice na počátku tvářit jako akční
béčko, ale postupně se vyvine přehoupne do velmi závažného
námětu na téma genové manipulace lidí, jaké praktické problémy
tím vznikají, jaká filosofie je přípustná k vylepšení člověka?
 Výborní herci v hlavních rolí Kim Rae Won a zejména Lee Da Hee,
která mě poprvé přesvědčila, že má na hlavní roli a nejen vedlejší
úlohy, uvidíme příští rok, zda ji schopnosti neopustí v seriálu Island.
 Propracovaný scénář, dobře zvládnuté akční scény a naprosto
nezapomenutelný závěr, pro mě nejlepší korejské scifi, které může
hrdě soupeřit s konkurencí na globálním trhu, nejen v Asii.
 Velmi povedené písňové i instrumentální OST.

https://mydramalist.com/52269-luca
https://www.csfd.cz/film/792816-luka/recenze/

The Devil Judge
Režie: Jung Kyu Choi
Scénář: Yoo Seok Moon
Počet dílů: 18x 60-70 minut

Hrají: Seong Ji, Min-jeong Kim, Gyu-young Park, Jinyoung, Young-nam
Jang, Hyunjin Bek, aj.
Proč to vidět
 Dystopický námět o Koreji blízké budoucnosti, kde je společnost
zbídačena ekonomickou, krizí pandemií. Byl zaveden nový justiční
systém a nově jmenovaný soudce Kang Yo Han (Ji
Sung) mate své okolí, zda bude šampiónem spravedlnosti nebo
součástí systému…
 Ji Sung exceluje v hlavní roli, mix krimi, akce, a zároveň řeší téma
spravedlnosti, kolektivního rozhodování, atd.
 Velmi povedený námět, který postupně odhaluje příběh hlavního
hrdiny a celospolečenská reflexe korejské společnosti je velmi
výživná.
 Výjimečný titul, jelikož kromě napětí, zamyšlení, nabízí někdy i
perfektní splynutí zvuku, obrazu. Téma zla a boje proti němu netrpí
tradičními neduhy!

https://mydramalist.com/62087-the-demon-judge
https://www.csfd.cz/film/1035106-agmapansa/recenze/

You Are My Spring
Režie: Ji-hyeon Jeong
Scénář: Mi-Na Lee
Počet dílů: 16x 60 minut

Hrají: Hyeon-jin Seo, Dong-wook Kim, Gyoo-ri Nam, Park Yoon, aj.
Proč to vidět
 Psychiatr Joo Young Do (Kim Dong Wook) a hotelová vedoucí Kang
Da Jung (Seo Hyun Jin) se od sebe hodně liší ve svém přístupu k
minulosti. Ale potkají se ve stejné budově, náhle je začně spojovat
stará fotografie z dětství a záhadný cizinec, který touží po Kang Da
Jung.
 Pohodový romantický seriál s jednou kriminální zápletkou a
tradičními křivdami minulosti, které se pokouší hlavní hrdinové
napravit a překonat svoje traumata.
 Velmi silné a povedené, vtipné dialogy, řada nápaditých
komediálních situací, kdy si přátelé hlavní dvojky představují, jak
některé interakce proběhly. Silné herecké výkony hlavní dvojky, ale i
solidní herci ve vedlejších rolích.

https://mydramalist.com/70879-you-are-my-spring
https://www.csfd.cz/film/1051747-jsi-me-jaro/recenze/

Oh! Master
Režie: Da-Yeong Oh
Scénář: Jin-kook Cho
Počet dílů: 16x 60+ minut

Hrají: Min-ki Lee, Jin-Ah Im, Min-hyuk Kang, Ho-jeong Kim, Hwi-hyang
Lee, Seo-yeon Jung, aj.
Proč to vidět
 Scénárista Han Bi Soo se proslavil svými thrillery se spoustou vražd,
má mnohé podivné zvyky. Je posedlý hygienou, nemůže žít a tvořit
jinde, než v tzv. tradičním domě Hanok. Jeho matka ho však prodá
a tak se dostane do střetu s herečkou Oh Joo In, která dům nově
vlastní.
 Seriál není obyčejný romcom, je zde jeden fantastický prvek. Pro
mě je to velmi vřelý seriál, který má prostě trochu jiné motivy a
zpracování, než obvykle.
 Úžasná chemie mezi hlavní dvojkou mnoho lidí vždy tvrdilo, že Lee
Min Ki hraje stejné nebo podobné role, ale tady ukázal celou škálu
emocí a nové ztvárnění role, co jste ještě neviděli. Nana ukázala, že
má na hlavní role.
 Seriál má celou řadu nápadů, vtip, klišé zpracovává bez křečovitosti
a s lehkostí, vážno je přítomno celou dobu vedle komického a není
vydírací (působí ve stylu slice of life, nikoliv čistě jako melodrama).I
přes slabší závěr a nedomyšlený konec, povedený, reprízovatelný
seriál.
https://mydramalist.com/69915-oh-master
https://www.csfd.cz/film/1004698-oh-master/recenze/

Law School
Režie: Kim Seok Yoon
Scénář: Seo In
Počet dílů: 16x 60+ minut

Hrají: Myeong-min Kim, Beom Kim, Jeong-eun Lee, Hye-yeong Ryoo,
Soo-kyeong Lee, David Lee, Woo Hyeon, Hae-yeon Kil, Mi-young Shin,
Joong-ki Kim, Yoon-Jung Go
Proč to vidět
 Zajímavé ztvárnění námětu o prostředí elitní právní fakulty. Profesor
Yang Jong Hoon se stane podezřelým z vraždy spolu s ostatními
studenty, kteří se účastnili simulovaného soudního procesu.
 Seriál sleduje nejen krimi linku, ale pokládá si otázky, co je to právo,
jak má fungovat v životě společnosti, atd. Jde o zcela nestandartní a
originální titul, pouze minimální romantické linka, která není rušivá
a zbytečná.
 Vynikající Kim Myung Min jako profesor Yang Jong Hoon, ale i
ostatní podali perfektní herecké výkony zejména Kim Bum. Silný
scénář a dialogy, nepolevující napětí, nadprůměrný OST.
Propracované charaktery, několik rovnocenných příběhových linií,
žádné filler.y

https://mydramalist.com/62623-law-school
https://www.csfd.cz/film/1004787-prava/recenze/

Cherry Blossom Tower
Režie: Osamu Katajama
Scénář: Šógo Mutó
Počet dílů: 9x54 minut
Hrají: Hiroši Tamaki, Rjóko Hirosue, Kótaró Jošida, Riisa Naka, Ken
Micuiši, Džun Hašimoto, Win Morisaki, Kenši Okada, Kippei Šiina,
Saki Takaoka,
Proč to vidět:
 Prostředí policejní organizace, kde několik křídel soupeří o
moc
 Velmi zajímavý hlavní hrdina, Kamidžo Ren (Hiroši Tamaki)
stoupá nevybíravými prostředky nahoru, i když proti tomu
jeho kolegyně Mizuki Sawa (Rjóko Hirosue) protestuje a snaží
se dopátrat kam se poděl vřelý charakter jejího kamaráda z
dětství. Ren se zaplete do bitvy frakcí kariérních policistů,
jejich rodin. Nakonec pochopí, že bude třeba zabřednout ještě
hlouběji a obětovat nejen profesní, ale i osobní život.
 Dobře napsané a propracované charaktery, celkem překvapivé
twisty, dobře obsazené vedlejší role (zejména Kippei Šiina a
Riisa Naka), celkově temný, morálně rozporuplný seriál, který
není často k vidění.

https://mydramalist.com/692361-sakura-no-to
https://www.csfd.cz/film/1010350-sakura-no-tou/recenze/

Promise Cinderella
Režie: Šósuke Murakami, Džun'iči Cuzuki
Scénář: Kazunao Furuja
Počet dílů: 10x57 minut
Hrají: Fumi Nikaidó, Takanori Iwata, Nobuaki Kaneko, Rena Macui,
Jošiko Mita, Kacumi Takahaši, Tomijuki Kunihiro, Rino Katase,
Mačiko Koči, Haru Takagi, aj.

Proč to vidět:
 Ujetá a ztřeštěná romantická komedie s neopakovatelným
humorem a charaktery. Kdo chce pořádně odbržděnou komedii,
romanci v japonském manga stylu má možnost.
 Issei Kataoka (Maeda Gordon) se prostě nudí, jako správný
sedmnáctiletý středoškolák pohrdá dospělými a dělá si z nich
srandu (a ze svých vrstevníků taky). Jeho nejnovější oběť je
Kacuragi Hajame, ozvedená, bez domova, 27 letá žena, která
navíc ztratila práci. Issei však pro ni má řešení, bude hrát jeho hry,
díky tomu u něj může zadarmo bydlet a jíst.
 Silné hlavní charaktery, vynikající chemie mezi hlavní dvojicí,
kvalitou a nápady skutečně reprízovatelný seriál.

https://mydramalist.com/699947-promise-cinderella
https://www.csfd.cz/film/1085726-promise-cinderella/recenze/
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Tento rok v rámci prosince začne ještě mnoho sérií, a některé
dokončí svůj vysílací cyklus, takže zdaleka nebylo vše
zhodnoceno. I tak jsem vidět ještě pár sérií a zaznačit, co
vypadá zajímavě. Čínský titul Luoyang nás zavede do éry
císařovny Wu Ce-tchien (690-705). Gao Bing Zhu je sice na dně
společenského žebříčku (ohledávač mrtvol pro policii), ale stane
se záhy významnou postavu kriminálního případu. Spojí síly s
komisařkou Wu Si Yue. Můžete se těšit na velká jména,
populární bishík Wang Yi Bo, Victoria Song a herecky velmi
schopný Huang Xuan.
Po několika prvních dílech jsem zatím pozitivně naladěn. Krimi
linka vypadá zajímavě, souboje slušné, herci jsou dobří,
opulentní kostýmy a masivní výprava patrná na každém kroku.
Předloha je od slavného spisovatele (Ma Bo Yong, podle jehož
knih už několik úspěšných titulů existuje, Mystery of Antiques,
The Longest Day in Changan, aj., a mnoho jiných se chystá).
Nicméně 39 dílů je hodně velká porce, čínský trh pořád jede ve
svých mustrech, nechápu, proč takové rozsáhlé náměty nejsou
rozděleny do dvou, tří sérií, a vysílány po půl roce, nebo
rozděleny na dvě sezóny, podle mě by to mělo větší efekt a
kvalitu. Rychlost nikdy kvalitu scénáře nepřinesla, byť je
předloha sebeleší, doufejme, že se mýlím.
Tchajwanská série Light the Night nás zavede do prostředí
nočního klubu, Taipei na konci 80.let bylo místo počínající
ženské emancipace, navzdory tomu, že hlavní hrdinky seriálu
jsou uvězněny v tradičních rodových vazbách a rolích, přesto se
nevzdávají a hledají svoje štěstí. Zdráhám se žánrově sérii
definovat, protože je zde krimilinka, slice of life a samozřejmě
romance. Obsazení je naprosto luxusní Ruby Lin, Cheryl Yang,
Esther Liu, Puff Kuo,Nikki Hsieh. Velice zajímavý a chytlavý
seriál, rozhodně tomu dejte šanci.

Z korejských novinek mě asi nejvíce zaujal The Immortal, v
hlavních rolích Lee Jin Wook, Kwon Nara,Gong Seung Yeon.
Uvidíme příběh o nesmrtelných bytostech, které si vyřizují i
po staletích své spory. Někdo je za úkolem získat zpět svoji
duši jiný osnuje pomstu... Po dvou dílech těžko soudit, je
vidět, že to má být rozmáchla epická série, která nabízí zatím
více otázek, než odpovědí, ač v některých ohledech působí
divně. Herci dobří, práce kamery luxusní, navíc to má takový
zvláštní opera tajemna, fantasy, horroru. Teď jen záleží na
tom, zda příběhová linka přinese nějaké napětí a zajímavou
interakci postav.
Z nějakého neznámého důvodu ležela v trezoru série Mojito,
ale dostane se k divákům letos. Má se jednat o ztřeštěnou
romantickou komedii, kde si budoucí nástupce z chaebol
rodiny založí denní bar, ačkoliv se mu hotovosti nedostává. Z
nějakého neznámého důvodu se bojí dne, potká ženu, která
je na chudobu zvyklá, spolu překonají překážky a zamilují se.
V hlavních rolích Sung Joon a Im Ji Yeon. O tvůrcích není nic
známo takže to berme jako debut, byť předloha vychází z
webového komiksu. Scifi žánr není v Koreji častým hostem,
takže konečně uvidíme rok zpožděnou série The Silent Sea.
Gong Yoo a Bae Doo Na mají se svým týmem získat jaké si
laboratorní vzorky. Na základně ovšem mrtvo a po příčině
nikde ani stopy. Tak doufejme, žer to bude něco s mozkem a
nikoliv pouhá eliminanční hra.
V Japonsku bude tento měsíc skvělá úroda, skončí hned tři
seriály. Saiai - Juriko Jošitaka jako Rio Sanada je svědkem
vraždy, členem bohaté rodiny, harém potencionálních bishíků
kolem. Že by měla hlavní herečku zálibu v reverse harem? Po
Dangerous Venus podobné ladění seriálu, jsem bohyně,
budete se mě bát a všichni mi musíte sloužit! Cha, cha:).
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Uvidíte detektivní vyšetřování, nějakou tu romantickou linku.
Musím ocenit herecký projev hlavní hvězdy, Jošitaka je tak
nenásilně silný a křehký charakter zároveň, je jako siréna lákající
zbloudilé námořníky. Viděn první díl, uvidíme kam se bude
příběh a romance ubírat. Pokud mě nešálí sluch, tak oficiální
song série dodala Utada Hikaru!!!
Avalanche - Habu Seiči (Ajano Go) je členem speciální skupiny
Avalanche, partička lidí z policejního prostředí, co likviduje
bezpráví z nejvyšších míst. Pokud vím, jeden z mála originálních
počinů, který není z mangy. Máte tady lidi na hrubou práci,
technika, hackera, šéfuje tomu Kimura Jošino. Fukuši Sóta hraje
nováčka skupiny, ještě se výrazněji v prvním dílu neprojevil.
Atraktivní obsazení, námět a provedení nevypadá vůbec špatně.
Budu s napětím čekat na další díly a hlavně titulky. Fanservis pro
chlapce zajišťuje Maryjun Takahaši.
Seriál Only Just Married přináší téma falešných svateb, zdá se
mi to nebo je poslední dobou fakt časté? I pokud to tématicky
není váš šálek čaje, tak Sakaguči Kentaró, podle mě jeden z
nejtalentovanějších herců své generace. Momose Šu se chce z
neznámých důvodů oženit, kdežto Okada Akiha (Seino Nana)
nemá zájem na vdávání, je spokojená se svojí prací grafika. Když
ovšem babička onemocní, nezbyde jí, než hru na manželství
přijmout, aby finančně svoji rodinu zachránila. Hlavní dvojka má
mezi sebou skvělou chemii Seino Nana není žádná kráská, ale je
sympatická, i když si v dané situaci počíná spíše jako slon v
porcelánu, rozhodně chytlavý seriál, který vám nedá
vydechnout.
Tolik tedy z mých tipů na seriálové resty, hladovět rozhodně
nebudete.
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Korea
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https://asianwiki.com/Ichikei%27s_Crow
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https://mydramalist.com/680647-red-eyes-kanshi-sousa-han
https://asianwiki.com/Chef_Is_A_Great_Detective
https://mydramalist.com/695047-kekkondekinai-niwa-wake-ga-aru
https://mydramalist.com/684373-imawa-no-kuni-no-alice-2
https://asianwiki.com/Shiroi_Dakuryu
https://mydramalist.com/681673-ima-koko-ni-aru-kiki-to-boku-nokokan-do-ni-tsuite
https://mydramalist.com/58095-karei-naru-ichizoku
https://mydramalist.com/65781-tokkai
https://mydramalist.com/699343-hakozume-koban-joshi-no-gyakushu
https://mydramalist.com/688431-konto-ga-hajimaru
https://asianwiki.com/Deepest_Affection
https://asianwiki.com/Only_Just_Married
https://mydramalist.com/701623-chijo-no-seppun
https://mydramalist.com/702509-ip-cyber-sosahan
https://asianwiki.com/Helical_Labyrinth
https://asianwiki.com/Avalanche_(Japanese_Drama)
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http://chinesemov.com/tv/2021/My-Best-Friends-Story.html
https://mydramalist.com/49877-love-to-be-loved-by-you
https://mydramalist.com/60955-vacation-of-love
https://mydramalist.com/60985-who-s-by-your-side
https://mydramalist.com/30302-never-say-goodbye
https://mydramalist.com/62609-mom-don-t-do-that
https://mydramalist.com/60883-tears-on-fire
https://mydramalist.com/79639-incomparable-beauty
https://mydramalist.com/62033-the-business-they-started
https://mydramalist.com/28037-emperor-phoenix
https://mydramalist.com/23128-circle-of-friends
https://mydramalist.com/52505-schemes-in-antiques
https://mydramalist.com/77433-light-on-series-gold-panning
https://mydramalist.com/54747-shanghai-dream
https://mydramalist.com/59017-luo-yang
https://mydramalist.com/684207-delicious-romance
https://mydramalist.com/60609-unfamiliar-lover
https://mydramalist.com/58681-trump-defender
https://mydramalist.com/62001-feng-qi-long-xi
https://mydramalist.com/77423-dark-walker
https://mydramalist.com/78279-horror-stories-of-tangdynasty

https://mydramalist.com/66351-black-storm
https://mydramalist.com/689661-zhen-bian-ren

https://mydramalist.com/697563-kai-duan
https://www.fareastfilms.com/?news_post_type=trailer
-blossoms-shanghai

https://mydramalist.com/684897-huang-yan-zhen-tan
https://mydramalist.com/78669-new-generationbomb-disposal-expert
https://mydramalist.com/58905-dear-diary
https://mydramalist.com/75551-light-the-night

Výhled do roku
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Výhled do roku 2022 - Filmy
Časy jsou nyní pro film zlé, ale třeba nám je rozjasní Jackie
Chan v komedii Ride On. Lao Luo, byl kdysi populární kadkadér
žijící pouze pro svého koně. Ten je bohužel součástí soudního
sporu, neschopen snést odloučení použádá dceru Xiao Bao o
pomoc, ačkoliv s ní není mnoho let v kontaktu. Kromě
principála a čtyřnohé hvězdy uvidíte začínají naděje čínského
filmu a osvědčené borce jako Wu Jing, Andy On.
Ken Ninomija je živel a nová krev japonské scény, v jeho
dalším režijním díle Midnight Maiden War budeme sledovat
příběh univerzitního studenta. Nagase Ren jako mladík I se
přistěhoval do Tokia a žije poprvé sám, nemá přátele, ani
přítlekyni. Přednášky jsou na univerzitě strašlivě nudné. Vždy
se dívá na Tokio Tower při cestě ze své namáhavé práce.
Přitahuje ho drsná a inteligentní dívka s přezdívkou Senapai
(Ikeda Elaiza). I se stane součástí zajímavé hry v níž nepůjde o
nic menšího, než zničení Tokia.
Park So Dam si střihne akční roli řidičky ve snímku Special
Delivery, má na místo určení doručit malé dítě, příznivci akce
a BMW se dočkají již v lednu. Uvidíme, zda režisér trumfne
prvního Kurýra a The Hire. Čínský fenomén posledních let,
spisovatel, závodník, režisér Han Han nám přichystal road
movie Four Seas, která se odehrává mezi pobřežím a velkým
městem. Hlavní hrdinové jsou příznivci motorek. Wu Ren Yao
patří mezi děti zanechané rodiči na venkově, když se po letech
setká s otcem, není si jistý, zda on a jeho sestra získali
nepřítele, nebo přítele, štěstí, nebo potíže. Vydají se na cestu z
malého ostrova na severu do nejbohatšího města na jihu. V
hlavních rolích Liu Hao Ran a Liu Hao Cun.

The Last 10 Years je snímek mladého japonského režiséra Mičihito Fudžii, který za několik let stihl podivuhodné množství
filmů a sérií. Připravme se na romantický doják, snad bude
dost nápaditý a originální, když je k ruce špičkové obsazení
hlavních rolí - Nana Komacu, Sakaguči Kentaró. Scénář je
adaptací knihy Yomei 10 Nen, kterou napsal Ruka Kosaka v
roce 2007.
Mistr hororu Hideo Nakata se ujal manga adaptace Usogui
(Tošio Sako). Baku Madarame (Rjúsei Jokohama) je záhadný
gambler, jeho přezdívka je Usogui (požírač lží). Klub Kakerou je
nejlepší ilegální doupě hazardu, kde se potkávají pouze ti
nejschopnější hazardní hráči ve své profesi.
Tolik tedy k vyhlídkám na nový rok, vybral jsem pouze pár
titulů, kde mám jistotu, že už půjdou do distribuce jsou a
hotové, více informací, než za první čtvrtletí tentokrát nemám,
uvidíme, co přinesou další měsíce.

Filmy 2022
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Výhled do roku 2022 - Seriály
Koronavirová krize, jak se zdá až tak nepoznamenala výrobu
seriálů. Byť tedy v rámci budoucího roku vypadá Japonsko a
Čína jako chudý příbuzný oproti Koreji. V Japonsku je skutečně
v rozvrhu vepsáno minimum seriálu a pokud už jsou není moc
věcí známo. V Číně je sice ohlášeno mračno seriálu, ale to co
mě zajímá, tak toho je fakt pomálu. Rjóko Jonekura bude
konečně hrát něco nového, její postava Anna Macuda v sérii
The Journalist, půjde korupci a vládním skandálům po krku.
Rok navíc jsme čekali na tuto sérii, snad nebudeme zklamáni.
Hereckými kolegy Rjóko bude Gó Ajano, Rjúsei Jokohama a
další.
Na Tchajwanu vznikne série The Amazing Grace of Σ, která se
bude zabývat působením jedné sekty, v hlavní roli Aaron Yan.
Na pevnině budí největší zájem The Wind Blows From Longxi,
Ma Bo Yong připravil příběh z éry Tří království. Stát Šu byl
poražen státem Wei, díky jejich kuším. Tuto mocnou zbraň se
pokusí získat skupina špiónů. Délka 60 dílů jistě nejednoho
diváka vyděsí, ale předloha je kvalitní (čeští vydavatelé, kdy
konečně něco vydáte?). Na režijní křeslo usedl Lu Yang
(Brotherhood of Blades) takže by to ve finále nemuselo být
vůbec marné.
Li Yi Feng se představí v krimi thrilleru se špetkou tajemna, v
seriálu Day Breaker bude rozplétat drogový byznys. Jeho
kolegy budou Stephen Fung (HK akční hvězda, herec, režisér,
konečně by nemuseli soudruzi jednou taky někoho
předabovávat, když jim to město patří) a Song Yi. Počet dílů 24
dává tušit, že námětově by nemuselo jít o jalový seriál, když
čínské tituly mají běžně mnohem více dílů. Co říci o Koreji?
Žije tam nějaký seriálový démon, považte konec roku, a oni už
mají nahlášeno desítky sérií.

Mě z nich zajímá celkem 32 a to ještě další přibývají v prosinci,
jiné odhalí určitě v novém roce. Hned v lednu vypukne
korejská smršť naplno. Tracer přinese námět o boji proti
daňovým únikům, v hlavní roli Im Si Wan. Nejsledovanější
série z pohledu domácího i zámořského diváka bude
bezesporu novinka sester Hongových, byť termín vysílání,
plakát, trailer zatím nikde. Jejich dílo Return má přinést
námět o mladých kouzelnících, kteří se potýkají s nebeskými
duchy, režie se ujal Park Joon Hwa (Bring It On Ghost, Because
This Is My First Life, aj.). V hlavních rolích bishíci Lee Jae
Wook, Hwang Min Hyun, hlavní roli dostala velice schopná
herečka Jung So Min. Nebude to jediné řádění s duchy, Park
Hae Jin si vybral titul Showtime Begins! Má jít o mix krimi,
komedie, romance, hlavní herečkou bude Jin Ki Joo. Tým za
kamerou tvoří hitmakerový režisér Lee Hyung Min (Winter
Sonata, Snow Queen, Bad Guy, Strong Woman Do Bong
Soon, aj.). Scénář má na povel nováček v branži, autorka Ha
Yoon Ah (Mystic Pop-Up Bar).

Korejským publikem nenáviděná i milovaná herečka Seo
Je Ji (díky stupiditě bulváru a davu přišla o roli v seriálu
Island a bůh ví v čem ještě), bude hlavní hvězdou série
Eve‘s Scandal. V „chudé“ rodině půjde díky rozvodu o
trilióny wonů, hlavní hrdinka, ačkoliv je femma fatale, tak
bude objektem, ale tentokrát doopravdy chudého
právníka, kterého si zahraje Lee Sang Yeob. Talenti své
generace Moon Ga Young a Yeo Jin Goo se potkají ve
fantasy, krimi, romantickém dramatu Link: Eat and Love
to Kill. Hlavní hrdinové budou prožívat emoce toho
druhého, ačkoliv se neznají a začnou více pátrat po své
minulosti i současných problémech.

Výhled do roku 2022 - Seriály
Nemá cenu, abych vypisoval synpose všech korejských sérií.
Těšit se můžeme na roztodivná prostředí a náměty (včetně
scifi, soudního drama), od sportu (šermu) po management
hvězd, ryze ženskou tématiku, klasické korejské mustry jako
revenge drama.
V jednom z nich, The Youngest Son of a Conglomerate, si
Joong Ki Song střihne roli reinkarnovaného chudáka do
chaebol rodiny, která na něm spáchala křivdu. Hlavní kolegyní
mu bude Shin Hyun Bin. Režisér Jeong Dae Yun dělal žánrově
různé náměty (King2Hearts, She Was Pretty, W,) scénáristka
Kim Tae Hee (ne to není ta herečka) měla na svědomí také
zajímavé tituly. Sungkyunkwan Scandal, ale zejména A
Beatiful Mind, kde její originální a vynikající námět studio o
pár dílů zkrouhlo, jen kvůli tomu že sledovanost je nízká, nyní
se takového barbarismu snad nikdo neodváží dopustit.
Zajímavě vypadá také fantasy The Island, kde skončí na
ostrově Jeju dcerka z chaebol rodiny Won Mi Ho (Lee Da Hee),
před silami zla ji má ochránit Van (Kim Nam Gil). To jsou tedy
jen některé tipy, uvidíme jak se bude dařit realizace všech
ohlášených korejských sérií.

TV seriály 2022
Japonsko
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Kde se vyskytuji:





http://www.csfd.cz/uzivatel/35479-vavca/
http://www.asianstar.cz/profil/vavca/obsah
https://www.facebook.com/vaverka.pavel
Skupina čínské, korejské a japonské filmy na FB

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

