Myši patří do nebe jsou nominovány
na Evropskou filmovou cenu
Evropská filmová akademie (EFA) vyhlásila nominace na letošní Evropské filmové ceny, které jsou
kontinentální obdobou amerických Oscarů. V kategorii pro celovečerní animované snímky získal
nominaci film Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka Myši patří do nebe. Koprodukční zastoupení má
Česká republika v kategoriích Evropský režisér a Evropský scenárista – v obou je nominovaný
rumunský tvůrce Radu Jude, na jehož snímku Smolný pich aneb Pitomý porno se podílela česká
společnost endorfilm.
Myši patří do nebe | nominace: Celovečerní animovaný film
Evropská filmová akademie nominovala v kategorii pro celovečerní animované filmy českofrancouzsko-polský snímek Myši patří do nebe režisérů Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka. Hlavním
producentem filmu, který vznikal na motivy stejnojmenné předlohy Ivy Procházkové více než deset
let, jsou Vladimír Lhoták ze společnosti Fresh Films a Alexandre Charlet z francouzské společnosti Les
Films du Cygne. Koprodukčními partnery snímku jsou polské animační studio Animoon, Česká
televize, Barrandov Studio, DD Production a Canal+ (Polsko).
Film vypráví příběh o dvou úhlavních nepřátelích, malé myšce Šupito a lišáku Bělobřichovi, kteří se po
nešťastné události setkají ve zvířecím nebi. Díky absenci přirozených pudů se postupně stanou
nejlepšími kamarády. Touha zvířecích hrdinů být navždy spolu se vyplní i po znovunavrácení na svět,
kam se ale nechtěně narodí ve vyměněných rolích. Díky síle přátelství však překonají i zdánlivě
nemožné.
Vývoj a výrobu snímku podpořil také Státní fond kinematografie, dohromady částkou 9 400 000 Kč.
Podporu získaly Myši od SFKMG také v rámci systému filmových pobídek (8 346 000 Kč). Film
podpořil také evropský filmový fond Eurimages (370 000 eur) a evropský kulturní program Kreativní
Evropa – Media (60 000 eur).
Smolný pich aneb Pitomý porno | nominace: Evropský režisér a Evropský scenárista
Rumunský tvůrce Radu Jude byl za svou černou komedii Smolný pich aneb Pitomý porno nominován
na Evropskou filmovou cenu hned ve dvou kategoriích – Evropský režisér a Evropský scenárista.
Příběh snímku, který letos ovládl Berlinale ziskem Zlatého medvěda, se odehrává v Bukurešti, kde se
ocitne ve složité situaci učitelka Emi. Její kariéra a reputace jsou ohrožený poté, co na internet unikne
její domácí amatérské porno video. I když je Emi nucena sejít se s vedením školy a rozzlobenými
rodiči toužícími po jejím odvolání, odmítá se poddat nátlaku a je odhodlaná se bránit.
Film Smolný pich aneb Pitomý porno vznikl jako rumunsko-lucembursko-česko-chorvatská
spolupráce, jejíž hlavní producentkou je Ada Solomon z rumunské společnosti microFILM. Na české
straně koprodukoval snímek Jiří Konečný ze společnosti endorfilm, pro kterého šlo už o třetí
spolupráci s oceňovaným rumunským autorem. Všechny byly úspěšné. Za Aferim! (2015) získal Jude

berlínského Stříbrného lva za nejlepší režii (a také obdržel dvě nominace na Evropskou filmovou cen).
"Je mi jedno že se zapíšeme do dějin jako barbaři" zvítězil v roce 2018 na festivalu v Karlových Varech.
Státní fond kinematografie podpořil všechny tři zmíněné Judeho filmy v programu na podporu
minoritních koprodukcí. Smolný pich aneb Pitomý porno získal grant 2 500 000 Kč.
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