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Svatá ãtvefiice a Torontsk˘ festival

Ve ãtvrtek 6. záfií 2012 zaãne leto‰ní Torontsk˘ mezinárodní filmov˘ festival (TIFF).
Letos diváci uvidí 372 filmÛ, z toho 289 celoveãerních, ãili o 35 více neÏ vloni. 93
procent pfii tom bude mít svoji premiéru. O festival byl letos rekordní zájem a pfiihlásilo
se 4143 úãastníkÛ, z toho 952 bylo z Kanady. Zúãastní se 72 zemí oproti 65 v roce
2011. Bude se promítat na 34 stfiíbrn˘ch plátnech ãi obfiích obrazovkách a celková
délka promítaného materiálu je 30 918 minut, coÏ odpovídá více neÏ 515 hodinám.
Nejdel‰í bude ãtyfiapÛlhodinov˘ japonsk˘ film Penance (Pokání) od Kio‰i Kurosawy,
pÛvodnû udûlan˘ jako televizní seriál. Nejkrat‰í trvá sto vtefiin a jmenuje se Slunce
nad Pacifikem.
Dva filmy jsou oznaãené jako ãeské. V koprodukci s Dánskem, ·védskem a

Nûmeckem bude v Roy Thomson Hall uveden jako gala pfiedstavení ve stfiedu 12. záfií
v 18:30 (druhé promítání bude ve ãtvrtek ve Visa Screening Room - Elgin od 14:30)
film A Royal Affair (Královská aféra) podle knihy Nikolaje Arcela Dûvãe s draãím
tetováním o trojúhelníku mezi dánskou královnou (Alicia Vikander), jejím nûmeck˘m
doktorem (Mads Mikkelsen) a ‰ílen˘m dánsk˘m králem (Mikkel Foelsgaard).
JestliÏe film A Royal Affair je oznaãen jako trojúhelníková záleÏitost, pak jiÏ název

filmu Jana Hfiebejka Svatá ãtvefiice (The Holy Quaternity) napovídá, Ïe se jedná o
ãtyfiúhelníkové drama, ãili o dvû dvojice. Dodejme rovnou, Ïe podobnû jako ve filmu
Kdo se bojí Virginie Woolfové se jedná o dvojice manÏelské. Zde asi podobnost konãí.

Na rozdíl od amerického filmu z roku 1966, obû dvojice jsou zhruba stejnû staré.
Podle dosud znám˘ch informací bude v Torontu film zastupovat producent Rudolf

Bierman, kter˘ zde byl i vloni s filmem Martina ·ulíka Cigán. Ve filmu hrají Jifií
Langmajer, Marika Procházková, Hynek a Viktorie âermákovi. Scénáristou je Michal
Viewegh a sloganem, kter˘ uvádí film je vûta: NemÛÏete si tento VieweghÛv pfiíbûh
pfieãíst, musíte ho vidût.
Zvlá‰tností ostrova Salt Cay, kde se pfiíbûh odehrává je, Ïe je tam více oslÛ neÏ lidí.

18. srpna 2009 informuje server Novinky.cz o tom, Ïe ãesko-slovenská skupina J&T
figuruje ve skandálu na tomto ostrovû, kter˘ pfiivedl pád premiéra b˘valé britské
kolonie Turks a Caicos Michaela Misicka. Ostrov má rozlohu kolem 6,5 kilometrÛ
ãtvereãních a má své vlastní leti‰tû. Podle Hfiebejka byl jedin˘ hotel na ostrovû zniãen
hurikánem. Autofii pfiíbûhu tento Ïivel pr˘ neopominuli. To, Ïe sourozenci Hynek a
Viktorie âermákovi pfiedstavují ve filmu manÏelskou dvojicí je sv˘m zpÛsobem ve
filmu rovnûÏ netradiãní záleÏitost.
JestliÏe mûla Skupina J&T zájem podnikat na tomto ostrÛvku poblíÏ Dominikánské

republiky, pak nezní ani nepravdûpodobnû, Ïe dva ãe‰tí elektrikáfii  Ondra a Vítek
jedou na tento ostrov opravovat hurikánem po‰kozené elektrické vedení. Do Karibiku
je doprovázejí i jejich manÏelky. Obû rodiny mají skuteãnû sousedské vztahy. Navíc
film obsahuje tfii generace, z nichÏ sexuální morálka tûch mlad‰ích je pohor‰livá pro
ty star‰í.
Filmy Jana Hfiebejka nebudou na Torontském festivalu poprvé.  Z jeho známûj‰ích

filmÛ si pfiipomeÀme Musíme si pomáhat, Pupendo, Kráska v nesnázích, Kawasakiho
rÛÏe ãi Nevinnost.Ne v‰echny zmínûné filmy se v Torontu promítaly a dostaly se pak
do distribuce. Pokud nechcete tedy prome‰kat pfiíleÏitost vidût tento film, pokuste se
získat lístky, které jsou v pfiedprodeji od 2. záfií 2012.
Film Svatá ãtvefiice bude na festivalu promítán: v pátek 7.9. ve 20:45, Cineplex

Yonge and Dundas sál 2, v nedûli 9.9. v 9:45, Cineplex Yonge and Dundas sál
5 a v sobotu 15.9. v 16:30, Cineplex Yonge and Dundas sál 6.
A je‰tû bych rád upozornil na dva filmy: Rumunsko-francouzská koprodukce Beyond

the Hills (Za kopci), která je na programu ve stfiedu 12. záfií od 21:30 a ve ãtvrtek 13.
záfií v 17:45 vÏdy v Scotiabank 3.
Zajímav˘  je rovnûÏ snímek nûmeckého reÏiséra Marca Wieseho Camp 14: Total

Control Zone  (Tábor 14 - absolutnû kontrolovaná zóna) o severokorejsk˘ch
koncentraãních táborech, kter˘ bude promítnut v úter˘ 11. záfií  v 17 hodin v kinosále
ãíslo 10 Cineplexu Yonge & Dundas, kinosále 2 v TIFF Bell Light Box a v kinosále 7
Cineplexu Yonge & Dundas.

Ale‰ Bfiezina-Foto TIFF/Internet
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Z filmu Svatá čtveřice

Královská Aféra


