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Premiéra

Co člověka v únoru v kině zahřeje více 
než mrazivě upřímná norská komedie? 
Severská kinematografie tradičně láká 
do kin zejména příznivce neobvyklých, 
kontroverzních a velmi odvážných 
příběhů, minimalistického hereckého 
projevu a úsporných kulis. Komedie Proti 
přírodě zřejmě nebude výjimkou.

Vypráví se v ní příběh třicátníka Martina, mla-
dého manžela a otce na prahu středního věku. 
Martin vyráží sám na víkendovou túru do hor, 
kde může v klidu a o samotě rozjímat o svém 
životě. V horách je ticho, a tak máme možnost 
nahlédnout do hlavy mladého muže a slyšet 
jeho necenzurované myšlenky. Postřehy 
o jeho životě i okolí jsou ostré, vtipné a nefil-
trované. Od nejmenších banalit se dostáváme 
k závažným životním otázkám a na této pouti 
poznáváme nejen Martina samotného, ale 
také lidi z jeho života a jeho okolí.

Režisér, scenárista i představitel hlavní role 
v jedné osobě Ole Giæver je začínajícím 
norským filmařem, avšak navzdory nevelkému 
rozsahu své filmografie už má za sebou 
první úspěchy. Jeho krátký film Tommy byl 

například nominován na Evropskou filmovou 
cenu a snímek Hora, jeho celovečerní debut, 
to dotáhl až na festival Berlinale. Proti přírodě 
je pro změnu pro Giævera debutem na poli 
scenáristickém.

U nás budou mít možnost zhlédnout snímek 
Proti přírodě mimo jiné diváci filmového festi-
valu Severská filmová zima 2015. Už samotný 
plakát k filmu napovídá, že se tento tvůrčí 
počin nechce dát cestou konformní komedie 
a rozhodně nebude postrádat typicky sever-
skou odvahu a sklon k určité kontroverzi, která 
v žádném případě není na škodu. Skandinávie 
má talent zpracovávat choulostivá témata 
přirozeně a s citem. Navíc Proti přírodě slibuje 
víc než jen severskou surovost. Minimálně se 
oko diváka pokochá neposkvrněnou divokou 
přírodou Norska a vydá se na pospas jejímu 
kouzlu.

Informace o filmu: Proti přírodě
komedie / drama
Norsko, 2014, 80 minut
Režie a scénář: Ole Giæver
Hudba: Ola Fløttum
Hrají: Ole Giæver, Marte Magnusdotter Solem
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