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Láska z     Khon Kaen.

T  hajský magický realismus v českých kinech

Film Distribution Artcam uvede 17. prosince do české distribuce  film Láska z Khon Kaen 

(angl. titul Cemetery of Splendour) thajského režiséra Apichatponga Weerasethakula.  

Weerasethakul patří 

k originálním současným

režisérům, jejichž snímky

uvedl Artcam do české

distribuce už v předchozích

letech. „Naším cílem je snažit

se dlouhodobě sledovat

kariéru umělců, kteří svou

tvorbou dokazují, že si

zaslouží pozornost,“ říká za

Film Distribution Artcam

akviziční manažerka Anna

Kopecká.  

Nejnovější opus thajského režiséra Apichatponga Weerasethakula Láska z Khon Kaen byl uveden 

na festivalu v Cannes 2015 v soutěžní sekci Un Certain Regard. V roce 2011 si Weerasethakul za 

snímek Strýček Búnmí odnesl z Cannes hlavní cenu – Zlatou palmu, a také jeho další filmy získaly 

četná ocenění. I tentokrát pokračuje specifický tvůrce ve svém stylu magického asijského realismu 

a vypráví příběh vojáků záhadně zasaženými poruchami spánku.

Synopse:

Vojáci trpící tajemnou spavou nemocí jsou přemístěni do provizorní nemocnice v bývalé škole. Na tomto 

místě plném vzpomínek zažije mnoho překvapení Jenjira, žena v domácnosti a dobrovolnice, která dohlíží 

na Itta, pohledného vojáka, k němuž nechodí na návštěvu žádní příbuzní. Spřátelí se s Keng, mladou ženou, 

která funguje jako médium a své psychické síly využívá ke zprostředkování komunikace mezi muži v kómatu 

a jejich nejbližšími. Lékaři zkoušejí různé způsoby, včetně terapie barevným světlem, aby mužům ulevili od 

jejich nočních můr. Jenjira objeví Ittův tajemný zápisník plný zvláštních zápisků a náčrtků. Možná existuje 

nějaké spojení mezi záhadným syndromem, kterým muži trpí, a mytickým starodávným místem, na kterém 

nemocnice stojí. Magie, uzdravování, milostná romance a sny jsou součástí Jenjiriny nenásilné cesty za 

hlubším poznáním sebe sama i světa, který ji obklopuje.
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Apichatpong Weerasethakul (scénárista a režisér)

Je považován za jednoho z nejoriginálnějších tvůrců současné 

kinematografie. Za jeho šest předchozích celovečerních filmů, 

krátké filmy a instalace se mu dostalo širokého mezinárodního 

uznání a mnoha ocenění, včetně Zlaté palmy z Cannes v roce 2010 

za snímek Strýček Búnmí. Jeho film Tropická nemocvyhrál Cenu 

poroty v Cannes v roce 2004 a film Slastně tvá získal cenu Un 

Certain Regard v Cannes v roce 2002. Jeho film Světlo 

století (2006) byl v roce 2010 v několika anketách označen za jeden

z nejlepších filmů uplynulé dekády. Jeho celovečerní debut Tajemný

předmět o polednách (2000) byl nedávno restaurován díky World 

Cinema Foundation Martina Scorseseho.

Apichatpong se narodil v Bangkoku, ale vyrostl v Khon Kaen na severovýchodě Thajska. Filmy a videa začal točit 

v roce 1994 a svůj celovečerní debut dokončil v roce 2000. Od roku 1998 také pořádá výstavy a instalace 

v různých zemích světa a je uznávaným mezinárodním vizuálním umělcem. Za své umělecké dílo získal například 

cenu Sharjah Biennial (2013) a prestižní uměleckou cenu jihokorejské nadace Yanghyun (2014). Jeho filmy, které 

jsou často lyrické a fascinujícím způsobem tajemné, mají nelineární vyprávění, do kterého vstupuje paměť, a které 

nenápadným způsobem evokují osobní politické a společenské otázky. Apichatpong pracuje nezávisle na 

komerčním thajském filmovém průmyslu a ve své společnosti Kick the Machine Films, kterou založil v roce 1999 a 

ve které produkoval všechny své filmy, se věnuje propagaci experimentálního a nezávislého filmu.

Mezi jeho instalace se řadí například multi-screen projekt Primitive (2009), který byl zakoupen pro významné 

muzejní sbírky (například pro londýnskou galerii Tate Modern a nadaci Louise Vuittona v Paříži), významná 

instalace pro projekt Documenta ve městě Kassel v roce 2012 a nejnověji také filmové instalace Dilbar (2013) 

a Fireworks (Archive) (2014), které byly představeny na individuálních výstavách v předních galeriích v Oslu, 

Londýně, Mexiku a Kjótu.

Orig název: Rak Ti Khon Kaen (angl. Titul Cemetery Of Splendour) / Scénář a režie: Apichatpong Weerasethakul

/ Hrají: Pongpas Widner, Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram, Petcharat Chaiburi, Tawatchai Buawat, 

Sujittraporn Wongsrikeaw / Kamera: Diego Garcia / Země: Thajsko, Velká Británie, Francie, Německo, Malajsie 

/ Rok výroby: 2015 / Stopáž: 122 min

Premiéra: 17. prosince 2015

Web: http://artcam.cz/laska-z-khon-kaen/

TISKOVÝ SERVIS:
Hedvika Petrželková, 
Film Distribution ARTCAM, 
tel. +420 776 167 567, 
email: hedvika.petrzelkova@artcam.cz, 
www.artcam.cz
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