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Distribuční premiéra: 10. ledna 2019 

SYNOPSE
V originálním pojetí filmu jako počítačové hry předkládá autorka osobní reportáž z Budapešti, kde strávila 
rok na studijním pobytu. Divák pasovaný do role účastníka hry prochází několika levely, které ho uvádějí  
do všednodenních momentů dotýkajících se citlivých bodů současné maďarské společnosti: nahlíží hlavní 
město očima turisty, ale většinou je nucen se ze subjektivního pohledu maďarských občanů zamýšlet nad  
svobodou umění, právem na vzdělání, problematikou lékařské péče a v komplexním měřítku diskutabilní  
politickou situací, v níž je opakovaně skloňováno jméno maďarského premiéra Viktora Orbána.

KATEŘINA TUREČKOVÁ
Biografie 
Kateřina Turečková studovala obor teorie a dějiny dramatických umění na Palackého univerzitě v Olomouci,  
v současnosti studuje na Katedře dokumentární tvorby na FAMU, ve své tvorbě se věnuje převážně osobním 
dokumentárním miniaturám ze svého života Strip (2015), Bezobratlí (2015) či Lenko, (2016), posledně jmeno-
vaný film byl uveden na 20. MFDF Ji.hlava. Na 21. MFDF Ji.hlava udělila porota její filmové básni z rodného 
Kyjova s názvem Tradice zvláštní uznání v kategorii Fascinace Exprmntl.cz.

Filmografie 
2015 Strip | 2015 Bezobratlí | 2016 Lenko | 2017 Tradice

Rozhovor s Kateřinou Turečkovou
Do Budapešti jste odjela jako studentka. Jak to, že vznikl film?  
Do Maďarska jsem si jela odpočinout. Po prvním týdnu jsem si ale začala uvědomovat, že se tam děje  
něco zvláštního. Šokovalo mě to. Žít v nesvobodném světě je moje noční můra, takže jsem přemýšlela,  
co s tím. Chtěla jsem v Maďarsku udělat revoluci, ale nevěděla jsem jak. A jediné, co v životě umím, 
 je točit filmy. 
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Film je stylizovaný do estetiky počítačové hry. Proč? 
Je to umělecká budoucnost, zcela nový svět. Počítačová hra je interaktivní – kdokoliv se může stát součástí 
uměleckého díla, což je nádhera. A když uděláte dobrou hru, stvoříte neuvěřitelné věci. Zároveň může být 
hrozně silná, manipulativní.

Jste fanynka počítačových her? Nebo jste se musela „učit“? 
Půl roku před natáčením jsem strávila v knihovně a zkoumala, co počítačová hra vůbec znamená.  
Hodně jsem se naučila a poznala velkou spoustu skvělých her. Nešlo mi přitom jen o jejich interaktivitu,  
ale především o jejich estetickou stránku, proto jsem sama žádné hry nehrála, jen jsem při tom pozorovala 
ostatní. A studovala jsem také teorii státu a politiky, maďarskou historii a kulturu. 

Nápad s počítačovou hrou vznikl tedy přímo v Maďarsku? 
Ano. Začínala jsem s myšlenkou, že půjde o počítačovou hru. Přežít v jakémkoli systému je tak trochu  
jako videohra. Zároveň je přenositelná, můžete ji hrát kdekoliv, na kterémkoli kontinentu, v kterékoli zemi.  
A scénář vznikal postupně. Něco jsem měla v hlavě hned, něco přišlo později, třeba až ve střižně. 

Co vás při natáčení nejvíc bavilo? 
Každý můj film je formálně úplně jiný. Dělám si je takové, aby mě bavily pokaždé. Tentokrát jsem měla 
 v pokoji rozvěšené různé struktury scénáře, propojení... Připadala jsem si jako z nějakého detektivního  
filmu. Užívala jsem si i průzkum před začátkem natáčení a hrozně mě bavilo, když jsme s kameramanem  
přišli na něco, co třeba ve scénáři vůbec nebylo. Být dokumentaristkou je nekonečná životní sranda!

DISTRIBUTOR
Česká radost v českých kinech (Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava) 
Film je distribuován v rámci ji.hlavského  projektu Česká radost v českých kinech. MFDF Ji.hlava je největší 
festival věnovaný autorskému dokumentárnímu filmu ve střední a východní Evropě. Festival probíhá tradičně 
koncem října v Jihlavě. Mottem festivalu je slogan „Myslet filmem!“, tradičním symbolem je trychtýř. 
www.ji-hlava.cz

Pilot film 
Zaměřuje se na distribuci výrazných hraných, dokumentárních i animovaných filmů. Důraz klade na autorský 
rukopis. Je provozovatelem Kina Pilotů v pražských Vršovicích, které promítá filmy dle vlastní dramaturgie – 
od aktuálních blockbusterů po autorské snímky. 
www.pilot-film.cz

PR A TISKOVÝ SERVIS
Veronika Bröcknerová +420 774 101 652, media@ji-hlava.cz 
Zuzana Kopáčová +420 607 985 380, zuzana@ji-hlava.cz
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