NTKino / tisková zpráva
NTKino ve spolupráci s Artcam uvede nový flm
Michaela Hanekeho
Láska
s lektorským úvodem Jana Koláře
začátek projekce 20.00 / 26. 2. 2013 / v Ballingově sále NTK (Technická 6, Praha 6)
/ vstupné 60 Kč (pro studenty středních škol 30 Kč) / 125 min + lektorský úvod

Synopse
Manželé Georges (Jean-Louis Trintignant) a Anne (Emmanuelle Riva) jsou učitelé hudby.
Jejich láska a pevné pouto, které se prohlubovaly roky společného života a vášní pro
klasickou hudbu, je náhle vystaveno těžké zkoušce. Stáří si vybírá svou daň – Anne prodělá
mozkovou mrtvici a její okolí se musí smířit s její proměnou. Nic není jako dřív ani pro jejich
dceru Evu (Isabelle Huppert).

O filmu
Michael Haneke se ve svém nejnovějším filmu zaměřil na subtilní téma lásky bojující
s nevyhnutelným.
Film je pokládán za jeho nejlaskavější a nejcitlivější dílo a po právu oslnil v Cannes nejen
porotu, ale i novináře, filmové profesionály a diváky. Úspěchy slaví jak v evropských kinech,
tak i v boji o ceny Americké akademie, kde patří k letošním favoritům.
Ocenění
Zlatá palma v Cannes 2012
Evropské filmové ceny 2012
Nejlepší film – scénář a režie M. Haneke, produkce Margaret Menegoz, Stefan Arndt, Veit
Heiduschka a Michael Katz, Nejlepší režie – Michael Haneke,
Nejlepší herečka – Emmanuelle Riva,
Nejlepší herec – Jean-Louis Trintignant.
Los Angeles Film Critics Awards 2012: Nejlepší film, Nejlepší herečka
New York Film Critics Circle Awards 2012: Nejlepší zahraniční film, Nejlepší herečka
Zlatý Glóbus: Nejlepší zahraniční film
A řada dalších ocenění… více na http://en.wikipedia.org/wiki/Amour_(2012_film)
Snímek byl nominován na Oscara v pěti kategoriích: Nejlepší film, Nejlepší zahraniční film,
Nejlepší původní scénář (Michael Haneke), Nejlepší režisér (Michael Haneke), Nejlepší
herečka v hlavní roli (Emmanuelle Riva). Ceny se budou rozdělovat v noci z 24. na 25. února.
Právě 24. února oslaví herečka Emmanuelle Riva své 86. narozeniny.
Michael Haneke (scénář a režie)
Narodil se 23. března 1942 v Mnichově, vystudoval filosofii, psychologii a drama ve Vídni.
Syn divadelního režiséra Fritze Hanekeho a herečky Beatrix von Degenschild jako herec sice
sám neuspěl, ale po škole se začal věnovat kritice a posléze pracoval pro rakouskou televizní
stanici Südwestfunk (ARD), kde si vyzkoušel redaktorskou, dramaturgickou i střihačskou
práci. Od sedmdesátých let působil jako nezávislý divadelní a televizní scenárista ve
Stuttgartu, Dusseldorfu, Frankfurtu, Hamburgu, Mnichově, Berlíně a Vídni. Na divadle
inscenoval hry Strindberga, Goethea, ale také Mozartovu operu Don Giovanni. Paralelně se
svou autorskou tvorbou působí na katedře filmové režie ve vídeňské filmové akademii.
Svůj televizní debut natočil již v roce 1973, ale k filmovému se dostal až o šestnáct let
později (Sedmý kontinent). Následovalo kontroverzní Bennyho video a v roce 2001 Pianistka,

za niž získal mnoho prestižních ocenění. Haneke zaujal diváckou i kritickou obec přísně
odosobnělým stylem, který přináší znepokojivou analýzu rozpadu hodnot v současném světě.
O kořenech tohoto morálního zvratu v moderní společnosti vypráví i Hanekeho předposlední
film Bílá stuha, který byl oceněn jako nejlepší evropský film (EFA 2009).
Michael Haneke, výběr z filmografie
Bílá stuha / Das weisse Band - Eine deutsche Kindergeschichte, 2009, Zlatá palma v Cannes
Funny Games U.S.,2007
Utajený / Caché, 2005
Čas vlků / Le temps du loup,2003
Pianistka / La pianiste, 2001
Kód neznámý / Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages, 2000
Funny Games, 1997
Zámek / Das Schloß / The Castle, 1997
71 fragmentů chronologie náhody, 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls, 1994
Bennyho video / Benny's Video, 1992
Sedmý kontinent / Der siebente Kontinent, 1989
Originální název: Amour (festivalový anglický název: Love) / Režie a scénář: Michael
Haneke / Hrají: Louis Trintignant, Emannuelle Riva, Isabelle Huppert / Kamera: Darius
Khondji / Střih: Nadine Muse, Monika Willi / Země: Francie, Německo, Rakousko / Rok
výroby: 2012 / Stopáž: 125 min / Jazyk: francouzsky s českými titulky
Více informací
www.artcam.cz
http://www.techlib.cz/cs/2458-laska/
NTKino podporují: Artmapa / jlbjlt
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