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Krásne bytosti

Keď dospievajúci chlapec
príjme do svojej partie
šikanovaného outsidera,
netuší, že tým spustí sled
snových vízií.
PRESS-KIT KRÁSNE BYTOSTI

Addi, ktorého vychováva matka s jasnovideckými schopnosťami,
sa rozhodne prijať do svojej partie čiernych oviec šikanovaného
outsidera. Chlapci, ktorí sú zväčša odkázaní sami na seba, sa
uchyľujú k agresii a násiliu, ale spoznávajú tiež hodnotu lásky
a vernosti. Keď sa v dôsledku svojho správania ocitnú v nebezpečných situáciách, Addimu sa začínajú zjavovať snové vízie. Privedie
ho táto novonadobudnutá intuícia na bezpečnejšiu cestu, alebo
sa s celou partiou nechá strhnúť vírom stúpajúceho násilia?
DIVNÉ, ZLÉ A ZVRÁTENÉ

Slovo režiséra

Rozhovor
s Guðmundurom Arnarom
Guðmundssonom
– MARTA BAŁAG
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Keď som premýšľal nad možným námetom svojho druhého celovečerného filmu, začal som mávať sny, ktoré ma neprestali prenasledovať až kým som sa nepustil do písania tohto príbehu.
Ja aj moji kamaráti z detstva pochádzame z obyčajných robotníckych rodín. Napriek tomu sa nám vždy zdalo, že je náš svet
niečím jedinečný. Zahŕňal zmysel pre sarkastický humor, agresívne správanie i rodičov, ktorí si podľa všetkého nedokázali urobiť
poriadok vo vlastnom živote. A u nás doma sa navyše verilo
na predtuchy a prorocké sny.
V Krásnych bytostiach sa všetky tieto prvky prepojili. Je to príbeh o priateľstve plnom mladistvej energie, nádeje a zmätočných
pocitov. Príbeh o partii chlapcov, ktorí si uvedomujú, že ich okolie
nevíta s otvorenou náručou, ale zisťujú, že sa môžu oprieť jeden
o druhého.
Krásne bytosti sa pýtajú, ako vyzerá skutočné priateľstvo, či
môže existovať medzi chlapcami so zlou povesťou, ako má mladý
človek hľadať vlastnú životnú cestu a či je dôležité naslúchať
vlastnej intuícii.
Ako filmový tvorca chcem v divákoch vyvolať autentické
pocity, ktoré prežíva dospievajúci chlapec. Divák by mal prežívať
atmosféru chlapčenského sveta, akoby bol jeho súčasťou. Som
nadšený z vizuálnej a poetickej stránky filmu a pevne verím v dôležitosť rozprávaného príbehu. S nakrúcaním som začal, pretože
som túžil vzbudzovať v ľuďoch dojatie a obohacovať ich zmyslovú
skúsenosť, zapôsobiť na nich tak, ako na mňa zapôsobilo mnoho
skvelých filmov. Dúfam, že sa to Krásnym bytostiam, filmu o priateľstve, dôležitosti vzdoru, sebaprijatí a intuícii, podarí aspoň
u niekoho.

UŽ VO SVOJOM PRVOM CELOVEČERNOM TITULE KAMENNÉ
SRDCE STE DOKÁZAL, ŽE SA NEBOJÍTE PRACOVAŤ S VEĽMI
MLADÝMI HERCAMI. ČO VÁS NA TOM TAK ZAUJÍMA?
Príbehy o deťoch a mládeži ma zaujímali vždy, už v dobe, keď som
začal nakrúcať krátke filmy, vrátane oceňovanej snímky Údolie
veľrýb. Moji protagonisti sú vždy mladí, sú to buď deti, alebo tínedžeri. Najskôr to bude najmä preto, že moje detstvo bolo veľmi
akčné a búrlivé.
V tej dobe žijete v podstate vo vlastnom svete, kam dospelí
nemajú prístup. Môžu nahliadnuť dovnútra, ale nikdy nevidia všetko, zatiaľ čo dieťa sa pozerá zvonka na svet dospelých. Ocitá sa
na pomedzí dvoch veľmi odlišných realít a ja som si toho bol ako
chlapec dobre vedomý. Dospelí prakticky netušili, čo sa odohrávalo v našich životoch. Počúvali sme: „Si ešte chlapec, nemôže to byť
nič vážne.“ Ale pre nás to vážne bolo. Keď píšem, vracia ma to späť
do detských rokov, do môjho vtedajšieho uvažovania a spôsobu
vyjadrovania. Je to vlastne nesmierne zábavné. Na pľaci si potom
musím pripomínať, aby som sa držal tohto uhlu pohľadu a pozeral
sa na veci tak, ako by to robil tínedžer. Je to veľmi dôležité životné
obdobie, kedy – často úplne prvýkrát – zažívate všetky tie veľké
emócie. Učíte sa zvládať všetko dobré i zlé, čo život prináša.
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AKO PRACUJETE S HERCAMI NA ZAČIATKU NAKRÚCANIA?
Keď som nakrúcal Kamenné srdce, jeden z chlapcov zvolil prístup
metodického herectva a zostával v roli aj mimo nakrúcania. Bolo
to trochu desivé sledovať. Museli sme mu pomôcť, aby sa stal
znova sám sebou, a preto som bol tentokrát skutočne v strehu.
Dával so pozor, aby sa herci mimo pľac nesprávali ako filmové
postavy, aby jeden druhému nerobili naprieky. Bolo nutné tieto
dve veci oddeliť.
Keď sa stretneme prvýkrát, mladí sa vždy predvádzajú. Rozprávajú tak, ako si myslia, že od nich očakávame. Ale ja chcem,
aby boli sami sebou. Nechávam ich, aby boli tínedžermi aj pred
kamerou. Je to zaujímavá skúsenosť, pretože človek súčasne
potrebuje vystupovať ako autorita a musí byť schopný povedať:
„Hej, prestaň a správaj sa slušne.“
Čo sa týka pohybu, tam je priestor pre improvizáciu, ale
repliky sú jasne dané v scenári a každá má svoj účel. Dal som im
slobodu reagovať po svojom, vyžiť posunky a gestá, s každou
scénou sa pohrať. Vďaka tomu mohli vždy vymyslieť niečo nové
a navzájom sa prekvapovať. V tomto veku je človek veľmi zraniteľný, no i tak sú postavy vo filme veľmi zložité, čo platí aj pre šikanovaného chlapca, ktorý sa stretáva s problémami v škole i doma.
S chlapcom (Áskell Einar Pálmason, pozn. aut.), ktorý ho hrá,
sme to dosť rozoberali. V civilnom živote je veľmi zhovorčivý
a najprv mu robilo starosti, čo si o ňom ľudia pomyslia. „Všetci si
povedia, že som taký aj v realite,“ hovorieval s obavami, no potom
sme sa porozprávali o tom, že takí chlapci existujú a v akej situácii sa ocitajú, a on si uvedomil dôležitosť svojej úlohy.
Keď obsadzujem deti alebo dospievajúcich, je pre mňa dôležité nájsť vnútorne vyrovnaných hercov. Hranie v takomto filme
je extrémnou skúsenosťou a človek je pod značným tlakom, to
k tomu proste patrí. Vysaje to z vás všetku energiu, musíte si
s tým vedieť poradiť, a preto je tak zásadné mať dobrý systém
podpory.
AKO PRISTUPUJETE K SEXUÁLNYM SCÉNAM, OBZVLÁŠŤ
S OHĽADOM NA VEK VAŠICH PROTAGONISTOV?
Bol som rád, že sme mali pre tieto účely koordinátorku. Vďaka jej
postupu sa herci necítili obnažení pred zrakom okolia. Bolo to výborné. Je to niečo nové, ale človek má pocit, že to pri filme malo
byť odjakživa.
K intímnym scénam je potrebné pristupovať ako k tanečnej
choreografii. Všetko to preberiete, pohyb za pohybom, herci sa
musia naučiť naspamäť čo urobia a ako zareagujú. Rozprávate sa
o tom, aby sa nikto necítil nepríjemne. Nesmie tam byť nič, čo dopredu nečakali. V momente, keď pristúpite k vlastnému nakrúcaniu, musia vedieť o každom kroku. A nenútim ich opakovať scénu
stále dokola, pretože také opakovanie môže byť samo o sebe dosť
traumatické.
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VŠETKY VAŠE PRÍBEHY SA VYZNAČUJÚ ISTOU MIEROU KRUTOSTI: JE V NICH BOLESŤ, SKLAMANIE. ALE DOSPELÍ SÚ VOČI
TOMU BUĎ ÚPLNE ĽAHOSTAJNÍ, ALEBO NIE SÚ SCHOPNÍ
POMÔCŤ.
Snažím sa ukazovať veci tak, ako ich poznám zo života. Súčasne
som zažil aj veľa krásneho a vtipného. To sa v mojich filmoch tiež
objavuje.
Je namieste zdôrazniť, že keď vidíte, ako sa chlapci či mladíci
chovajú agresívne alebo vykazujú známky „toxickej maskulinity“, mali by ste si uvedomiť, že pre to majú nejaký dôvod. Nie je
pravda, že sa tak narodili. Sú iba nútení čeliť problémom, ktoré by
vo svojom veku riešiť nemali, tak okolo seba kopú. Ešte ako mladý
muž som sa bál naraziť na partiu šestnásťročných chlapcov, pretože som si pamätal ako sme sa v tom veku správali my, akí sme
boli nebezpeční.
V KRÁSNYCH BYTOSTIACH HRAJÚ ROLU AJ NADPRIRODZENÉ
SILY, ČO JE POMERNE PREKVAPUJÚCE. AKO S NIMI PRACUJETE?
Tieto veci sú súčasťou islandskej kultúry. Hovoríme o tom, čo sa
nám sníva, najmä so svojimi najbližšími, a mnohí z nás veria, že
budúcnosť možno predpovedať. Keď sa o tom začnete rozprávať
s kamarátom či kamarátkou, určite bude poznať niekoho, kto
napríklad veští z kávovej usadeniny. Ak si myslíte, že je to nejaká
„new age“ či hipisácka záležitosť, tak vedzte, že sa rovnako správajú aj riaditelia veľkých spoločností, iba to držia viac v tajnosti.
Pamätám si, že sa tým rodičia dosť zaoberali. Naozaj týmto veciam verili. Ako tínedžer som to považoval za hlúposť, ale
neskôr som sa k tomu vrátil a začal si všímať, čo sa mi sníva, začal
som naslúchať svojej intuícii. Teraz je to súčasť aj môjho života.
Vďaka svojim snom viem veci, ktoré by som inak nevedel.
Snažil som sa to pojať rafinovane. Nechcel som, aby motív nadprirodzena dominoval celému príbehu, ale súčasne som
si želal, aby v živote filmových postáv predstavoval významný
prvok. Išlo o nájdenie rovnováhy. Občas to vo filme vidíte, napríklad v Biutiful Alejandra Gonzáleza Iñárritu. Veľmi ma zaujalo, keď
som videl ako to poňal – bolo mi to skutočne blízke a pôsobilo to
úplne prirodzene. Som tiež fanúšikom Sopranovcov, a keď si ten
seriál pustím dnes, všímam si, ako často sníva Tony o veciach,
ktoré sa majú stať. Musel to písať niekto, kto s tým mal osobnú
skúsenosť. Tieto veci sa dejú častejšie, než si myslíme, iba o tom
neradi hovoríme, pretože nechceme vyzerať ako čudáci. Ale stáva
sa to v každej rodine – taká je aspoň moja teória.
POČÍTATE S TÝM, ŽE SA AJ V NESKORŠOM VEKU BUDETE VENOVAŤ TÉME DETSTVA A DOSPIEVANIA? ALEBO TO PRE VÁS
TÝMTO FILMOM MOŽNO SKONČÍ?
Stále sú to príbehy, ktoré by som rád rozprával. Jednoducho mám
rád príbehy o deťoch a dospievajúcich, vlastne ani neviem prečo.
Možno sa to zmení, keď zostarnem. Určite ale viem, že by som
chcel najbližšie nakrútiť rozprávku. S deťmi. Keď som bol malý,
dokázal som sa do rozprávok natoľko ponoriť, že som zabudol
na celý svet. Tento typ filmov mi chýba.
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DIVÁCI SÚ ZVYKNUTÍ, ŽE V ISLANDSKÝCH FILMOCH VIDIA
VEĽKOLEPÚ PRÍRODNÚ SCENÉRIU, ALE TENTORAZ SA OCITÁME POSTAVÁM VEĽMI BLÍZKO, PRENIKÁME DO SÚKROMIA ICH
DOMOVOV. ROZHODOL STE SA TAK ZÁMERNE?
Keby sa tento príbeh odohrával na malomeste, prírode by sme sa
nemohli vyhnúť, pretože je rozľahlá a tvorí súčasť okolia. Ale dej
Krásnych bytostí sa odohráva v metropole, i keď to tak pravdepodobne nevyzerá – Reykjavík má koniec-koncov atmosféru malého
mesta. Chcel som, aby to pôsobilo vierohodne, v zhode s tým, ako
to zažívajú deti, ktoré tam vyrastajú.
Okrem toho ma zaujímajú drobné detaily a chcem zachytiť
neustále sa meniacu, intímnu dynamiku medziľudských vzťahov.
Snažím sa posúvať príbeh nenápadne s pomocou pohľadov a gest,
a budovať napätie prirodzenou cestou.
K mojim najdôležitejším spolupracovníkom patrí Sturla Brandth Grøvlen, ktorý je kameramanom oboch mojich celovečerných
filmov. Spolu vymýšľame, akým spôsobom rámovať postavy, ako
nakrútiť film tak, aby sme v publiku vzbudili dojem, že sú priamymi účastníkmi nášho príbehu. Sturla je výnimočný v mnohých
ohľadoch a radí mi vo všetkom, od scenára až po hercov a ich
prejav.
Ale keby som mal odpovedať ešte jednoduchšie, povedal by
som, že ma zaujíma ľudské správanie. Vo filme nie je jediný okamih, kedy by sa nedialo niečo dôležité. I keď sa postavy zdanlivo
pofľakujú doma v izbe, pre príbeh to má nejaký význam, smeruje
nás to k niečomu, čo bude odhalené neskôr.

Scenárista / Režisér

GUÐMUNDUR ARNAR GUÐMUNDSSON
Po ukončení štúdia na Islandskej akadémii výtvarných umení
študoval scenáristiku v Dánsku. Jeho krátke filmy a celovečerný
debut sa objavili na mnohých festivaloch odkiaľ si odniesli mnoho cien, vrátane ocenení z medzinárodných filmových festivalov
v Cannes a Benátkach a nominácie na Európsku filmovú cenu.
Jeho prvý celovečerný titul Kamenné srdce mal premiéru v roku
2016 v súťažnej sekcii festivalu v Benátkach a celkom získal viac
ako 50 ocenení po celom svete.
FILMOGRAFIA
Krásne bytosti, 2022, celovečerný film
Kamenné srdce, 2016, celovečerný film
Ártún, 2014, krátky film
Údolie veľrýb, 2013, krátky film
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Obsadenie

BIRGIR DAGUR BJARKASON – ADDI
Birgir Dagur sa narodil v roku 2004 v islandskom Reykjavíku.
Herectvu sa začal venovať už v detstve a úloha v Krásnych bytostiach je jeho filmovým debutom. Birgir je milovníkom všetkých
outdoorových aktivít a často navštevuje svojich starých rodičov
na polostrove Vestfirðir, kde čerpá novú energiu a teší sa z pokojného prostredia. Medzi jeho záľuby patria tiež zmiešané bojové
umenia, ktoré trénuje s kamarátmi. V súčasnosti študuje herectvo na vysokej škole.
ÁSKELL EINAR PÁLMASON – BALLI
Áskell Einar sa narodil v roku 2006 na Islande. Krásne bytosti sú
jeho hereckým debutom. Medzi jeho hlavné záujmy patrí basketbal (od šiestich rokov hrá za islandský tím KR) a hudba, najmä
moderný hip-hop.
VIKTOR BENÓNÝ BENEDIKTSSON – KONNI
Viktor Benóný sa narodil v roku 2005 na Islande. Jeho najväčšími
záujmami sú herectvo a filmy. Prvýkrát si zahral v celovečernom
filme, keď bol obsadený do druhej hlavnej úlohy v islandskej snímke Falkoni. V posledných rokoch sa objavil v niekoľkých filmoch a v
súčasnosti študuje divadlo a vizuálne umenie. Medzi jeho koníčky
patrí cestovanie a futbal, voľný čas trávi najradšej s rodinou a
kamarátmi.
SNORRI RAFN FRÍMANNSSON – SIGGI
Snorri Rafn sa narodil v roku 2006 v islandskom Reykjavíku. Zaujíma sa o herectvo, hudbu a futbal – je brankárom islandského
futbalového tímu Fram a pravidelne sa účastní na futbalových turnajoch. Medzi jeho koníčky patrí tiež hra na gitaru a spev. V Krásnych bytostiach stvárnil svoju prvú úlohu v celovečernom filme, ale
usiluje o to, aby zďaleka nebola posledná. Herectvo je jeho vášňou,
a tak sa mu chce v budúcnosti venovať na plný úväzok.
ANÍTA BRIEM
Aníta započala svoju hereckú kariéru ako deväťročná v Islandskom národnom divadle, kde účinkovala celé detstvo. V šestnástich sa presťahovala do Londýna, kde navštevovala Kráľovskú
akadémiu divadelného umenia a získala Cenu Johna Bartona.
Z mnohých domácich i zahraničných televíznych a filmových
projektov, v ktorých sa objavila, spomeňme napr. Cestu do stredu
Zeme, Ministra či Tudorovcov.
ÍSGERÐUR GUNNARSDÓTTIR
Po štúdiu herectva na londýnskej ArtsEd, ktoré ukončila v roku
2003, žije Ísgerður prevažne na Islande. Ako herečka si vyskúšala
najrôznejšie formáty, najmä televízne programy pre islandské
verejnoprávne vysielanie RÚV, divadlo, rozhlasové hry, dabing animovaných filmov a načítanie audiokníh. Okrem toho účinkovala
vo viacerých filmoch, naposledy v snímke Harmur (Come To Harm)
režisérov Antona Kristensena a Ásgeira Sigurðssona.
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ÓLAFUR DARRI ÓLAFSSON
Ólafur Darri dokončil štúdium na Islandskej škole múzic¬kých
umení v roku 1998 a od tej doby patrí k najobsadzovanejším
islandským hercom. Je jedným zo zakladateľov divadelnej spoločnosti Vesturport. Pôsobí v divadle, filme a televízii na rodnom
Islande i v zahraničí. Z jeho posledných filmov sú to napr. snímky Môj kamoš obor (rež. Steven Spielberg), Medzi náhrobnými
kameňmi (rež. Scott Frank), Tajný život Waltera Mittyho (rež.
Ben Stiller), Vražda na jachte (rež. Kyle Newacheck) či Fantastické
zvieratá: Grindelwaldove zločiny (rež. David Yates). Medzi jeho
televízne úlohy patrí účinkovanie v islandských seriáloch V pasci
a Minister a zahraničných seriáloch Vdova (Amazon Prime),
Nos4a2 (AMC) či Turista (BBC). Za svoju prácu získal mnoho cien
a nominácií, vrátane ceny pre najlepšieho herca na MFF Karlovy
Vary v roku 2013.

Kameraman

Producentské spoločnosti
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STURLA BRANDTH GRØVLEN
Sturla Brandth pochádza z nórskeho Trondheimu a žije v dánskej
Kodani. V roku 2006 dokončil štúdiá na Akadémii umení v Bergene a v roku 2011 absolvoval Dánsku národnú filmovú školu.
Preslávil sa najmä prácou na jednozáberovom trileri Victoria
z roku 2015, za ktorý získal Strieborného medveďa za umelecký
prínos na 65. ročníku Berlinale. V tom istom roku obdržal tiež
Striebornú žabu na Camerimage za Baranov. V roku 2020 boli uvedené do distribúcie štyri celovečerné filmy, na ktorých sa podieľal: Wendy (rež. Benh Zeitlin) a Shirley (rež. Josephine Decker) mali
premiéru na festivale Sundance, zatiaľ čo sci–fi Last and First Men
Jóhanna Jóhannssonse sa po prvé premietalo na Berlinale. Chľast
režiséra Thomasa Vinterberga bol pôvodne vybraný do Cannes
2020, ale nakoniec si odbil premiéru v Toronte. Tento film získal
štyri európske ceny a Cenu akadémie® za najlepší cudzojazyčný
film na Oscaroch 2021.
Snímka De uskyldige (The Innocents) režiséra Eskila Vogta mala
premiéru v sekcii Un Certain Regard v Cannes 2021 a Krásne bytosti režiséra Gudmundura Arnara Gudmundssona budú po prvé
uvedené na Berlinale 2022. V súčasnosti je vo výrobe vojnový
veľkofilm Gunnara Vikenesa War Sailor a televízna mini¬séria
Thomasa Vinterberga Families Like Ours.
JOIN MOTION PICTURES
Join Motion Pictures (JMP) je nezávislá, butiková producentská
spoločnost, ktorá sa zameriava na celovečerné filmy vysokej umeleckej kvality s potenciálom zaujať medzinárodné publikum. Spoločnosť bola založená v roku 2007 v islandskom Reykjavíku a jeho
spolumajiteľmi sú producent Anton Máni Svansson a scenárista,
režisér a producent Guðmundur Arnar Guðmundsson. Filmy
z produkcie JMP získali 160 cien po celom svete a ich premiéry sa
uskutočňujú na prestížnych festivaloch v Cannes, Berlíne, Benátkach, Locarne, Toronte atď.

DIVNÉ, ZLÉ A ZVRÁTENÉ

MOTOR
Spoločnosť MOTOR vznikla v januári 2018 v Dánsku pod vedením scenáristicko-producentského dua Christian Torpe a Jesper
Morthorst. MOTOR sa zameriava na exkluzívny obsah prestížnej
povahy a účastní sa produkcie domácich i zahraničných celovečerných filmov a televíznych seriálov.
HOBAB
HOBAB je medzinárodná butiková producentská spoločnosť
so sídlom v švédskom Štokholme, ktorá ma na konte cez 40 celovečerných filmov. V čele spoločnosti stojí Peter Krupenin a Nima
Yousefi. Ich filozofiou je poskytovať filmovým tvorcom bezpečný
priestor pre kryštalizáciu vízií, aby sa ich príbehy dostali k čo najširšiemu publiku, bez toho, aby stratili svoju originalitu a ostrosť.
FILM I VÄST
Film i Väst je prestížny škandinávsky filmový fond, ktorý patrí
k najúspešnejším európskym koproducentom. Od roku 1992 sa
koprodukčne podieľal na viac než tisícich celovečerných filmoch,
televíznych drámach, krátkych a dokumentárnych filmoch. V priebehu rokov získal za svoju koprodukčnú činnosť mnoho nominácií
a cien na prestížnych medzinárodných festivaloch, ako sú Cannes
či Berlinale, a slávnostných udalostiach, ako sú Európske filmové
ceny, Zlaté glóbusy alebo Oscary.
BASTIDE FILMS
Bastide Films BV (2013) je producentská spoločnosť, ktorú založil
Jeroen Beker, ktorý bol v minulosti producentom a spolumajiteľom Motel Films, IDTV Film, Caviar a Submarine Film. Od roku
1995 Jeroen Beker produkoval alebo koprodukoval cez 90 celovečerných a krátkych filmov, ktoré mali premiéru na prestížnych filmových festivaloch, ako sú Cannes, Berlinale, Locarno či
Toronto.
NEGATIV
Spoločnosť Negativ vznikla v roku 1995 a stala sa jednou z popredných producentských spoločností v Českej republike.
V priebehu svojej existencie produkovala cez 40 hraných, dokumentárnych a animovaných filmov. Zameriava sa na projekty
s potenciálom medzinárodnej koprodukcie a buduje si dlhodobé
vzťahy s filmovými tvorcami, ako sú Bohdan Sláma, Helena Třeštíková, Michaela Pavlátová a Marek Najbrt.
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Technické údaje
údaje
Původní název
Pôvodný názov
Režie
Réžia

Berdreymi
Berdreymi
Guðmundur
Arnar
Guðmundsson
Guðmundur
Arnar
Guðmundsson

Scénář
Scenár

Guðmundur
Arnar
Guðmundsson
Guðmundur
Arnar
Guðmundsson

Produkcia
Produkce

Join
Motion
Pictures
Join
Motion
Pictures

Koprodukcia
Koprodukce

Negativ
Negativ

Kamera
Kamera
Zvuk
Zvuk
Hudba
Hudba
Hrajú
Hrají
Rok výroby
Rok výroby
Krajiny

Sturla
Brandth
Grøvlen
Sturla
Brandth
Grøvlen
Jan Schermer
Jan Schermer
Kristian Eidnes Andersen
Kristian Eidnes Andersen
Birgir Dagur Bjarkason, Áskell Einar Pálmason, Viktor Benóný Benediktsson,
Birgir
Dagur
Bjarkason,
Áskell
Einar
Pálmason,
Viktor
Benóný Benediktsson,
Snorri
Rafn
Frímannsson,
Aníta
Briem,
Ísgerður
Gunnarsdóttir
Snorri Rafn Frímannsson, Aníta Briem, Ísgerður Gunnarsdóttir
2022
2022
Island, Dánsko, Švédsko, Holandsko, Česká republika

Země
Jazyk

Island,
Dánsko,
Islandsky
s ČTŠvédsko,
titulkamiNizozemsko, Česká republika

Nosiče
Jazyk

DCP, MP4
Islandština

Prístupnosť
Nosiče

15+MP4
DCP,

Minutáž
Přístupnost
Žáner
Stopáž
Premiéra
Žánr

min.
Do 123
15 let
Dráma
123 min.
22 | 09 | 2022
Drama

Premiéra

15 | 09 | 2022

Ďalšie informácie
Ke stažení

Info

http://www.filmtopia.sk/filmy/77/17/krasne-bytosti/

Aktuálne
info
Info

https://www.facebook.com/filmtopia.sk
https://artcamfilms.cz/cs/film/krasne-bytosti-9OMdP9

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=cL6S5DOr6uE
https://artcamfilms.capsa.cz/
Login: Artcam2020
Heslo: dobrefilmy

Foto ke stažení
Aktuální info
FILMTOPIA

www.facebook.com/ArtcamFilms

Lovinského 39
811 04 Bratislava
www.filmtopia.sk

Kontakt
Silvia Učňová Kapustová
silvia@filmtopia.sk

ARTCAM FILMS
Rašínovo nábřeží 6,
128 00 Praha, Czech Republic

HEDVIKA PETRŽELKOVÁ
PR manager

IČ 26198096, DIČ CZ26198096
Tel + 420/ 221 411 619

hedvika.petrzelkova@artcam.cz
+420 776 167 567
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