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KAPITÁL 

Premiéra: 10. 10. 2013 

 

“Jsem novodobý Robin Hood. Chudým beru a bohatým dávám.” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Odvěký příběh o vlivu moci a peněz na člověka v režii francouzského buřiče Costy-Gavrase. 

Film je natočen podle stejnojmenné knihy Stephana Osmonta. 

 

Synopse: 

Politický thriller Kapitál nás zavádí do prostředí nejvyšších finančních kruhů v době světové finanční krize. 

Vypráví příběh o nezastavitelném vzestupu Marca Tourneuila (Gad Elmaleh), poníženého sluhy Kapitálu, 

který se stane jeho nezpochybnitelným pánem. Jako nový ředitel největší evropské banky Phenix dokáže 

Marc překonat všechna úskalí vysoké finanční politiky – nutné propouštění, násilný pokus o převzetí ze 

strany amerických klientů i intriky svých kolegů a podřízených. Jakou ale člověk musí za takové vítězství 

zaplatit cenu?  

 

Režisér Costa-Gavras o filmu:  

Tento film se týká nás všech. Zobrazuje situaci, ze které nemáme úniku. Každý den se probouzíme s 

otázkou: Jak můžeme potěšit trh? Finanční trh se nyní podobá nemocnému pacientovi, který potřebuje 

stále utěšovat a opečovávat, aby se cítil lépe. Všichni jsme rukojmí tohoto světového neduhu. Stejně 

nepředvídatelně jako puls nemocného i trh bije v rytmu marnivosti, chamtivosti, nadbytku. 

Naším cílem nebylo natočit film detailně popisující metody a mechanismy světa peněz, který Osmont tak 

živě představuje na 589 stránkách, a o kterém jsme se dozvídali čím dál tím více při našem výzkumu. Spíše 

jsme byli fascinováni finančním světem, který se zdál, že je svým způsobem matrjoškou – tedy až na to, že 

každá další matrjoška je větší a nepředvídatelnější než ta předchozí. 
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Narazili jsme na Jérôme Kerviela, mladého francouzského tradera, který vsadil a prohrál pět miliard euro. 

Na stovky tisíců Američanů, kteří ztratili své domovy kvůli bankám a jejich rizikovým hypotékám. Na 

Lehman Brothers, „prestižní“  investiční banku zničenou svou vlastní hrabivostí a spekulací. Manažery 

hedge fondů, „dravé supy“, kteří „vydělávají nestydatě mnoho“, „ohrožují finanční systém celé planety 

svými spekulacemi“ a „vysávají sílu z chudých národů“. Na daňové ráje ukrývající odhadem 21 miliard 

dolarů, všechny uložené v soukromých bankách. A takto bychom mohli pokračovat: banky podvádějící se 

navzájem a okrádající své zákazníky, některé mezinárodní banky, které perou obrovské sumy peněz pro 

mexické drogové kartely, jiné, které porušují sankce OSN a obchodují s Íránem…  Tolik matrjošek, 

odhalených i čekajících na své odhalení… 

 

Autor předlohy Stephan Osmont: 

Sepsal jsem Kapitál proto, abych se dostal do mysli bankéře, místa, kam se nikdo neodvažuje. Vydal jsem 

se do vnitřního světa mého protagonisty, abych odhalil jeho nejhanebnější pocity a vyprávěl jeho příběh 

z jeho pohledu. Postava, kterou jsem vytvořil, je moderním monstrem: bankéř, která postupuje výš a výš, 

až se nakonec stane ředitelem velké evropské banky. Představuje moderního kapitalistu a vše, co je 

v současné době špatně s naším finančním systémem. 

Kapitál byl poprvé publikován roku 2004. V té době lidé stále věřili tomu, že lidé řídí bankovní systém.  

Po podzimu roku 2008, kdy se poprvé ozvala finanční krize, bylo zjevné, že si nikdo z nás včas nepovšiml 

faktu, že se vedoucí bank již dávno zbláznili. Tyto posty ovládla „Monstra“, která zneužívala svoji pozici  

na úkor lidí.   

Název odkazuje na legendární dílo Karla Marxe. Marxovým i mým hlavním tématem jsou peníze a 

akumulace bohatství: „kapitálu“. Mým cílem bylo mluvit o nebezpečí peněz, a tak se mi zdálo samozřejmé 

vypůjčit si jméno od Karla Marxe. 
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O režisérovi: 

Jedna z nejvýraznějších postav francouzské kinematografie, režisér Costa-Gavras, se narodil jako 

Konstantinos Gavras v roce 1933 v Řecku, dětství prožil v malé vesnici na Peloponésu, později v Aténách. 

Kvůli levicové válečné minulosti svého otce, pokládaného za komunistu, nemohl v Řecku studovat, proto 

odjel do Paříže, kde začal v roce 1951 studovat práva. V roce 1956 přestoupil na filmovou fakultu a po 

jejím absolvování působil jako asistent režie například u René Claira.  Jeho samostatným debutem byla 

zdařilá detektivka Zločin v expresu (1965). Od roku 1969, kdy natočil angažovaný snímek Z, oceněný 

Oscarem a dalšími cenami, se věnoval téměř výhradně politickým dramatům, inspirovanými často 

skutečnými událostmi. K takovým patří i film Doznání (1970), mapující vykonstruovaný politický proces 

v Československu 50. let, Stav obležení (1972) nebo Nezvěstný (1982). Snímek Hrací skříňka (1989) o 

mladé právničce, která odhalí nacistickou minulost svého otce, získal Zlatého medvěda na MFF v Berlíně. 

 

Costa-Gavras vždy spolupracoval s vynikajícími herci, v jeho filmech s objevovali např. Simone Signoret, 

Michel Piccoli, Yves Montand, Jean-Louis Trintignan, Jessica Lange, Armin Mueller-Stahl, Jack Lemmon, 

Sissy Spacek a další. Vynikající obsazení má i Kapitál, kde si hlavní roli zahrál populární francouzský komik, 

herec a režisér  Gad Elmaleh (Chouchou – miláček Paříže, Odsun, Coco), dále známý ritský herec Gabriel 

Byrne (V odborné péči, Obvkylí podzřelí, Malé ženy)nebo Natacha Regnier (Vysněný život andělů). 

 

 

 

Originální název: Le Capital / Režie: Costa-Gavras / Scénář: Costa-Gavras, Jean-Claude Grumberg, Karim 

Boukercha (předloha: Stephane Osmont) / Hrají: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha Regnier, Celine 

Sallette, Liya Kebede / Kamera: Eric Gautier/ Střih: Yannick Kergoat, Yorgos Lamprinos / Hudba: Armand 

Amar / Země: Francie / Rok výroby: 2012 / Jazyk: francouzsky a anglicky s českými titulky / Přístupnost: 

přístupný / Stopáž: 114 min 

 

 

Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení na www.artcam.cz/kapital 

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=ntwLre7yXhY 

 

 

 

PROGRAMACE:  

Alena Vokounová 

Tel.: 377 220 641, 607 194 251 

alena.vokounova@artcam.cz 

 

 

 

TISKOVÝ SERVIS:  

Hedvika Petrželková 

Tel.: 776 167 567 

hedvika.petrzelkova@artcam.cz 

 

 

www.artcam.cz 

http://www.artcam.cz/kapital
http://www.youtube.com/watch?v=ntwLre7yXhY
mailto:alena.vokounova@artcam.cz
mailto:hedvika.petrzelkova@artcam.cz
http://www.artcam.cz/

