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Volvo partnerem Nabarveného ptáčete
Do kin přichází nový film Václava Marhoula Nabarvené ptáče. Volvo coby oficiální
dopravce a partner bylo při jeho natáčení.
Nový český film režiséra Václava Marhoula je natočen podle stejnojmenného románu polského
spisovatele Jerzyho Kosińského z roku 1965. Vypráví o malém chlapci, který během druhé světové
války sám putuje po východoevropském venkově, kde čelí krutému světu, předsudkům a bojuje o přežití.
Osm let příprav, sedmnáct verzí scénáře, šestnáct měsíců natáčení na celkem třiačtyřiceti lokacích na
Ukrajině, Slovensku, Polsku a Česku během stovky filmovacích dnů vyústilo až v nominaci v hlavní soutěži
jednoho ze tří největších světových filmových festivalů – 76. ročníku Benátského filmového festivalu.
V černobílém dobovém snímku se vedle hlavní role, kterou ztvárnil Petr Kotlár, objeví početné
mezinárodní herecké obsazení, v první řadě se světovými hvězdami, jakými jsou Harvey Keitel, Stellan
Skarsgaard, Udo Kier nebo Julian Sands. Další herce z Německa, Ukrajiny, Ruska a Polska doplňují
slovenské a české osobnosti jako Júlia Valentová, Martin Nahálka, Filip Kaňkovský, Jitka Čvančarová,
Radim Fiala či Petr Vaněk.
Ještě před svým nástupem do českých kin zabodoval snímek Václava Marhoula na prestižním Benátském
filmovém festivalu. Po řadě let absence českého filmu mezi favority největších mezinárodních festivalů se
dostal do hlavní soutěže. Vedle toho obdržel od studentské poroty ocenění Film pro UNICEF. Cena se
pravidelně uděluje snímku, který nejlépe vyjadřuje boj za práva dětí.
Film vyvolal zájem veřejnosti i odborníků mj. svou syrovostí, která věrně zachycuje atmosféru Kosińského
předlohy, nadšené reakce vzbudila také kamera Vladimíra Smutného. Zahraniční kritika – od Variety přes
Hollywood Reporter po Guardian – po festivalové premiéře nešetřila slovy chvály, a britský deník The
Guardian dokonce udělil snímku pět hvězd, tedy nejvyšší možné hodnocení.
Nabarvené ptáče Benátkami odstartovalo svoji festivalovou cestu. Nyní se promítá na filmovém festivalu
v Torontu, poté se vydá do Londýna, Chicaga, Petrohradu a Vancouveru.
Po včerejší slavnostní premiéře v Praze dnes vstupuje film do sítě kin.
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