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BORGMAN 

Černá komedie o nezvaných hostech… 

Premiéra: 6. 3. 2014 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Co byste udělali, kdyby jednoho rána u vaší luxusní vily zazvonil bezdomovec, tvrdil, že dobře 

zná vaší ženu a chtěl se vykoupat? Richard mu pořádně nandá. Jeho ženě Marině je to ale trapné, a 

bezdomovce, který se představuje jako Borgman, pustí dovnitř. A tak to celé začne.  

 Nejen že se Borgman z vily už nehne, ale ještě si na pomoc zavolá své přátele v čele s dost 

radikální Ilonkou. Vila a její obyvatelé se rychle mění k nepoznání a řada mrtvol s hlavami 

zabetonovanými v kýblech v nedalekém jezeře se nebezpečně rozrůstá…  

 

 Příběh filmu Borgman je krutý, přímočarý a optimální pro milovníky černého humoru. Jenže 

kromě toho pokládá i řadu otázek a nechává divákům prostor, aby si ho přebrali po svém. V mnohém 

připomene postupy české nové vlny, v mnohem zas ironická a přesná severská dramata. 

 

 Režisér Alex van Warmerdam patří k nejznámějším současným nizozemským dramatikům a 

režisérům. Jeho práce s metaforami, černým humorem a komorním způsobem vyprávění ho velmi 

přibližují českému divadelnímu i filmovému divákovi.  

 

Ocenění: Film získal po svém uvedení v soutěži na festivalu v Cannes 2013 celou řadu ocenění na 

festivalech v Sitges, Stockholmu, Strasburgu, Haifě a získal také tři hlavní holandské filmové ceny za 

nejlepší film, režii a herečku v hlavní roli. 

 

Originální název: Borgman / Režie: Alex van Warmerdam / Scénář: Alex van Warmerdam / Hrají: Jan 

Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval, Alex van Warmerdam, Tom Dewispelaere, Sara Hjort 

Ditlevsen  / Kamera: Tom Erisman / Střih: Job ter Burg / Země: Nizozemí / Rok výroby: 2013 / Stopáž: 

113 min / Jazyk: holandsky, anglicky s českými titulky / Přístupnost: od 15 let 
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 Borgman byl v roce 2013 první nizozemský film, který se obejvil v hlavní soutěži v Cannes od roku 

1975. Alex van Warmerdam se festivalu účastnil naposled v roce 1998, kdy tu prezentoval film Little 

Tony, jeho čtvrtý snímek, v sekci Un Certain Regard.    

 

 Pro absurdní a jedinečný svět, který ve svých filmech Alex van Warmerdam vytváří, bývá 

srovnáván s Buñuelem, Tatim nebo Kaurismakim.  Podle režisérova vyjádření je Borgman temnější než 

jeho předchozí filmy. Chtěl se ponořit do hlubin své duše a čekat, co tam najde. Našel Borgmana – muže, 

který zaklepe na dveře domu středostavovské rodiny a zeptá se, zda se může vykoupat. Kdo je to? Sen, 

démon, nebo ztělesnění našich strachů? Je na každém divákovi, aby si našel svoji odpověď… 

 

Slovo režiséra:  

 „V Borgmanovi jsem chtěl ukázat, že zlo přichází v každodenní podobě, vtělené do obyčejného, 

normálního, zdvořilého muže nebo ženy, kteří berou své poslání s pýchou a radostí a nemilosrdným 

smyslem pro detail. Chtěl jsem ukázat, že zlo se odehrává nejen za studených zimních nocí, ale i 

v optimistickém létě, v paprscích teplého a uklidňujícího slunce. A chtěl jsem ukázat, že člověk jako 

Borgman, který nepřetržitě zůstává nedosažitelný, může omámit ženu tak mocnou touhou, že zůstane 

úplně bezmocná,“ říká režisér filmu Alex van Warmerdam.  

 „Tento film je temnější než moje jiné filmy, protože jsem chtěl zajít dál. Sestoupil jsem v něm do 

neznámých, temných koutů mojí fantazie a byl jsem zvědavý, co tam najdu. Mým cílem bylo udělat film 

velmi otevřený interpretacím, takový, který by nabízel víc otázek než odpovědí.“ 

  

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex van Warmerdam (scénář, režie):  

 Herec, režisér, scenárista, malíř a dramatik  Alex van Warmerdam se narodil 14. srpna 1952 

v nizozemském městě Haarlem. Studoval grafický design a malbu na amsterodamské Akademii Gerrit 

Rietvel. Ještě v průběhu studia založil se svým bratrem Marcem hudebně divadelní společnost Hauser 

Orkater (1972), a poté Mexican Hound Theatre Company (1980). V letech 1978 až 1984 natočil několik 

krátkých a dva televizní filmy.  

 Warderdamovým celovečerním debutem byla v roce absurdní komedie 1986 Abel, za kterou získal 

Cenu kritiky na filmovém festivalu v Benátkách. Jeho dalším filmem byli v roce 1992 Seveřané (The 

http://www.festival-cannes.fr/en/archives/ficheFilm/id/10322/year/1998.html
http://www.festival-cannes.fr/en/archives/ficheFilm/id/10322/year/1998.html
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Northerners), za které získal tři ceny Felixe (Nizozemské filmové ceny: za nejlepší film, hudbu a umělecké 

vedení). Následující Šaty (The Dress, 1996), které se prodaly do více než 25 zemí, vyhrály cenu FIPRESCI 

na festivalu v Benátkách a Cenu holandských filmových kritiků na Nizozemském filmovém festivalu. Byl 

to také první film, na kterém se podílela společnosti Graniet Film, kterou založil se svým bratrem 

Marcem v roce 1993. Úspěch pokračoval s filmem Malý Tony (Little Tony, 1998), který byl vybrán do 

sekce Un Certain Regard na festivalu v Cannes. Tento film byl také nominován na Evropské filmové ceny 

v kategorii Nejlepší herečka a Nejlepší střih.  

 Snímek Grimm (2003) byl uveden na festivalech v San Sebastianu a v Rize. Následující film, 

experimentální komedie Číšník (Waiter, 2006), byla vřele přijata publikem i kritikou na mnoha festivalech 

včetně kanadského Toronta. Film Poslední dny Emmy Blank (The Last Days Of Emma Blank, 20010) vyhrál 

cenu pro Nejlepší evropský film na festivalu v Benátkách a cenu za Nejlepší scénář na Nizozemském 

filmovém festivalu. 

          V Borgmanovi si zahrál postavu Ludwiga.  

 
Alex van Warmerdam - výběr z režijní filmografie: 

2013    Borgman 

2010 De laatste dagen van Emma Blank  (Poslední dny Emmy Blank , The Last Days of Emma Blank) 

2006 Ober (Číšník, Waiter)  

2003 Grimm  

1998  Kleine Teun (Malý Tony, Little Tony) 

1996 De Jurk (Šaty, The Dress) 

1992 De Noorderlingen (Seveřané, The Northerners) 

1986 Abel  

 

 

Marc van Warmerdam (produkce) 

 Marc se narodil v nizozemském Haarlemu 13. dubna 1954. Ještě v průběhu studia založil se svým 
bratrem Alexem hudebně divadelní společnost Hauser Orkater (1972), a poté Mexican Hound Theatre 
Company (1980), kde působil jako herec a producent. V roce 1993 založil opět společně s bratrem 
produkční společnosti Graniet Film, která poté produkovala většinu Alexových filmů. Od roku 2011 je 
Marc van Warmerdam předsedou Nizozemské asociace filmových producentů. 
 
Filmografie:  
2013    Borgman - herec, produkce 

2006 Ober (Číšník, Waiter)  - herec, produkce  

2003 Grimm - produkce 

1998  Kleine Teun (Malý Tony, Little Tony) – herec, produkce 

1996 De Jurk (Šaty, The Dress) 

1986 Abel  - herec 
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HERCI 

Jan Bijvoet (Borgman) 

Vlámský herec Jan Bijvoet se narodil v roce 1966 v Antverpách a svou kariéru začal v divadle. Od roku 

2005 je jedním u uměleckých ředitelů divadel Zuidpool, v roce 2007 byl nominován na Vlámskou kulturní 

cenu v kategorii Múzická umění. Zahrál si například ve filmu The Broken Circle Breakdown režiséra Felixe 

van Groeningena (2013).   

 

Hadewych Minis (Marina) 

Narodila se v roce 1977. V roce 1999 absolvovala studia na Divadelní akademii v Maastrichtu, poté 

studovala v New Yorku v Divadelním institutu Lee Strasberga. Je hojně obsazovanou divadelní a filmovou 

herečkou, zahrála si například ve filmech Killer Babes (r. Dick Maas), Amsterdam (r. Ivo van Hove), Life in 

one day (Marc de Cloe), My Queen Karo (Dorothee van den Berghe).  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie a materiály ke stažení: http://artcam.cz/borgman/ 

TISKOVÝ SERVIS:  

Hedvika Petrželková, Tel.: 776 167 567,  

Email: hedvika.petrzelkova@artcam.cz 

http://artcam.cz/borgman/
mailto:hedvika.petrzelkova@artcam.cz

