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Premiéra 12. 11. 2015

Všechno je jak má být. Obyčejný otec

obyčejné rodiny v obyčejném domě. Ale

spokojená rutina měšťanského života pana

Patrascu nemůže trvat věčně. Jednou ráno

uslyší za dveřmi bytu ve druhém patře

divokou hádku mezi mužem a ženou. Když

hluk utichne, vyjde ven Vali, jeho soused

z druhého podlaží. Patrascu mu automaticky

kývne na pozdrav a beze slova vyjde ke

svému bytu. Po návratu z práce vidí, že se to

před vchodem do domu hemží sousedy a

policisty. Laura, mladá žena z druhého patra,

byla nalezena mrtvá... A tak se Patrascu dostane do sporu se dvěma svými blízkými sousedy: jedním z nich je 

podivný vrah. Tím druhým je jeho svědomí.

Nejnovější snímek představitele rumunské nové vlny Radua Munteana je minimalisticky natočená sociální 

satira, která ukazuje příběh morálního selhání obyčejného člověka. Příběh, který se může přihodit každému z nás. 

 „O patro níž není film o hrdinech, o lidech, kteří dokáží překonat situaci, ve které se nacházejí a odvážně bojují se 

svým svědomím; je to film o lidech, kteří jsou stejně jako my spíše slabí než silní,“ říká režisér.  Munteanův pátý 

celovečerní film je zároveň jeho druhým filmem (po snímku Úterý po Vánocích), který byl vybrán do soutěže Un 

Certain Regard na filmovém festivalu v Cannes. 

Režie: Radu Muntean  / Scénář: Alexandru Baciu, Radu Muntean, Razvan Radulescu  / Střih: Alexandru Radu  / 

Kamera: Tudor Lucaciu  / Zvuk: Andre Rugaut  / Hrají: Teodor Corban, Iulian Postelnicu, Oxana Moravec / 

Rok výroby: 2015 / Země: Rumunsko, Francie, Německo, Švédsko / Jazyk: rumunsky s českými titulky / 

Kopie: DCP, blu-ray / Přístupnost: přístupný / Stopáž: 93 min 

Premiéra: 12. 11 2015

Více info: http://artcam.cz/o-patro-niz/

Programace: 

Alena Vokounová, tel: 607 194 251, alena.vokounova@artcam.cz
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