Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7
+420 777 501 624
jiri.vanek@fondkinematografie.cz

Tisková zpráva, 13. 9. 2018
Za Česko bude o Oscara usilovat film Všechno bude
Na nominaci v kategorii nejlepší zahraniční cizojazyčný film ho doporučila Česká filmová a televizní akademie
(ČFTA). Režisérem je Olmo Omerzu a snímek podpořil Státní fond kinematografie částkou celkem 9,4 milionu
korun.
Akademici z ČFTA vybírali z 21 českých hraných a dokumentárních filmů. Film Všechno bude již obdržel cenu za
nejlepší režii a zvláštní uznání Ekumenické poroty na letošním ročníku domácího filmového festivalu v Karlových
Varech. Teď bude usilovat o nominaci na Ceny americké Akademie filmového umění a věd (Oscar).
Všechno bude je zimní road movie o přátelství dvou malých kluků a dobrodružství, které je potkalo na cestě v
kradeném autě přes Českou republiku. Do hlavních rolí obsadil režisér zatím neznámé (ne)herce Tomáše Mrvíka
a Jana Františka Uhera. Ve filmu se dalších rolí ujala například Eliška Křenková, Lenka Vlasáková nebo Martin
Pechlát. Slovinský rodák Olmo Omerzu absolvoval pražskou FAMU, trvale žije v ČR a úspěch zaznamenal již se
svým celovečerním hraným debutem Rodinný film, který byl oceněn na filmovém festivalu v Tokiu cenou za
umělecký přínos.
Nominace na Oscary budou vyhlášeny 22. ledna 2019 a slavnostní ceremoniál 91. ročníku proběhne 24. února
2019 v Los Angeles.

Všechno bude / Winter Flies
Režie: Olmo Omerzu
Česká republika, Slovinsko, Polsko, Slovenská republika, 2018, 85 min, producent Jiří Konečný/endorfilm
Příběh začíná policejním výslechem mladého chlapce, který měl ukrást automobil a podniknout jízdu z jednoho
konce republiky na druhý. A pokračuje vyprávěním o tom, co se mu cestou přihodilo. V autě jedou dva kluci. Jsou
na útěku, na cestě, v kradeném autě. Sotva jim bylo patnáct a možná už nikdy nebudou svobodnější než v těchto
dvou dnech. Třetí celovečerní film Olma Omerzua je příběh o nezkrotné touze něco zažít a poutu klukovského
přátelství.
Podpora Státního fondu kinematografie: celkem 9,4 mil. Kč (scénář, vývoj, výroba)
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