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Komorní komedie s jemně 

sarkastickým humorem a velmi 

překvapivým koncem. Jejím hrdinou je

třiatřicetiletý Costi, obyčejný otec 

průměrné rodiny, který se občas rád 

cítí jako Robin Hood. Když mu soused

svěří tajemství o pokladu ukrytém 

kdesi na zahradě jeho prarodičů, 

chvíli váhá, ale pak se rozhodne jít do 

toho. Chce přece být opravdovým 

hrdinou! Má to jen malý háček – dva 

nemajetní kumpáni si nejdřív musí 

půjčit drahý detektor kovů, a ani pak není zaručeno, že poklad opravdu najdou. A co teprve když se 

vyskytnou neočekávané komplikace v podobě zvědavých sousedů...

Režisér Corneliu Porumboiu má právem pověst “vtipálka rumunské nové vlny”. Postupně gradující dialogy, 

opatrná práci s načasováním a autentické hereckými projevy v jeho filmech filmů nesou bez nadsázky odkaz 

tvůrčí skupiny Forman-Passer-Papoušek ze šedesátých let.

Ocenění:

Snímek byl uveden v sekci Un Cerain Regard na festivalu v Cannes 2015, kde získal cenu Prix un certain 

talent. Českému publiku byl v předpremiéře představen na MFF Karlovy Vary.

Originální název: Comoara  / Režie: Corneliu Porumboiu / Scénář: Corneliu Porumboiu / Kamera: 

Tudor Mircea / Hrají: Cuzin Toma, Adrian Purcarescu, Corneliu Cozmei, Cristina Toma / Střih: Roxana Szel / 

Výtvarník: Arantxa Etcheverria / Země: Francie, Rumunsko / Rok výroby: 2015 / Stopáž: 89 min. /  

Přístupnost: přístupný / Česká premiéra: 4. 2. 2016

Info pro kinaře: film je vhodný pro vyšší ročníky základních škol a střední školy, film je vhodný i k promítání 
pro seniory.
Info pro kinosály Europa Cinemas: tento film se započítá do vašeho programu zahraničních evropských 
filmů, pokud ho uvedete alespoň 3 krát.

Více info: http://artcam.cz/poklad/

Programace: 

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