ZDALEKA
Blízkost zraňuje
Zavedený padesátník Armando si na ulici vyhlédne Eldera, problémového
mladíka, který se obtížně protlouká na okraji společnosti. Co začne jako
pouliční prostituce, se záhy změní v málomluvný a nevyrovnaný vztah, v němž
se oba aktéři snaží překonat prvotní distanci a jizvy z vlastní minulosti.
Režisér Lorenzo Vigas ve svém debutu pracuje s důslednou distancovaností,
výpustkovým vyprávěním a působivými kulisami caracaské periferie.
Bouřlivý vztah se tak mění ve zneklidňující sled nedořečených útržků,
jejichž síla spočívá právě ve vzdálenosti, kterou tvůrce od svých postav
udržuje. Netradiční romance o dvojici mužů, které rozděluje propast věku,
společenského postavení i životních zkušeností, si v roce 2015 odnesla Zlatého
lva z festivalu v Benátkách.
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REŽIE Lorenzo Vigas PRODUKCE Guillermo Arriaga, Rodolfo Cova,
Michel Franco, Lorenzo Vigas SCÉNÁŘ Lorenzo Vigas
KAMERA Sergio Armstrong STŘIH Isabela Monteiro de Castro
HRAJÍ Alfredo Castro, Luis Silva, Jericó Montilla, Catherina Cardozo,
Jorge Luis Bosque
BONUSY Sloni nikdy nezapomínají (13 min) - Režie: Lorenzo Vigas
studie Tomáše Gruntoráda - Zdání klame
VE / 2015 / 90 min / originální znení - Španělsky / české titu lky
DVD5 / Region 2 / PAL / 16:9 / 2.66 : 1 / barevný / DOLBY DIGITAL 5.1
DISTRIBUCE Film Europe Media Company / www.filmeurope.cz
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FESTIVAL 12 je prémiovou DVD edicí Film Europe,
která každý měsíc přináší špičkový festivalový film.

www.festivall2.eu
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UPOZORNĚNI: Licence pro obsah na tomto DVD umožňuje jeho projekci pouze pro domici použiti, veškerá další práva
jsou vyhrazena. Jakékoli neoprávnžné užiti tohoto DVD nebo jeho žásti, spočívající například v jeho kopírování,
úpravách, prodeji, pronajímáni, půjčování nebo jakéhokoli druhu obchodování, jeho veřejné provozování a vysílání ať
již bezdrátově, prostřednictvím kabelu nebo jiným způsobem je zakázáno. Neoprávněné použití tohoto obsahu, včetně
zvukové stopy je chráněno autorským a distribučním právem, jehož nositelem je na území ČR a SR je Film Europe, s.r.o.
Porušení autorských práv zakládá trestní i občanskoprávní odpovědnost, včetně povinností к náhradě škod.
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