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Poté, co byl Oh Dae-Su bezdůvodně unesen před telefonní 
budkou a 15 let vězněn v soukromé cele hotelového pokoje, 
je konečně propuštěn s peněženkou a mobilem, na který mu 
zavolá jeho věznitel a nabídne mu hru na kočku a na myš: 
když uhodne, proč ho věznil, jeho věznitel spáchá 
sebevraždu. Pokud ne, zabije Dae-Suovu novou přítelkyni. 
Léta střádaná agresivita a narůstající zvědavost posilují Dae-
Suovu touhu po pomstě. Není však jediný, kdo se mstí, a má 
jen pět dní na to, aby všechno zjistil.  

               Film Distribution ArtCam 
   Rašínovo nábřeží 6 

                              128 00 Praha 2 
        tel.+420 221 411 666 

          fax: +420 221 411 699 
 www.artcam.cz      e-mail: artcam@artcam.cz      
PROGRAMACE: Alena Vokounová, Jagellonská 7, Plzeň 
Tel: 377 220 641, alena.vokounova@artcam.cz 
                                           

OOlldd  BBooyy  
                                                                                             film 

Park Chan-wooka 

       

 
Film bude uveden 

v predpremiéře na Febiofestu 
 

Premiéra 5. května 2005 

Film vznikl podle japonského komiksu Old Boy /1997/ od Minegishi Nobuaki a Tsuchiya Garona.  
Old Boy je druhým dílem plánované trilogie pomsty, po filmu Sympathy for Mr. Vengeance 
/2002/. V třetím dílu by měla hrdinu vystřídat zralá žena, která se mstí po propuštění z vězení. 

Hrají:     Choi Min-sik /Oh Dae-su/ 
  Yoo Ji-tae /Lee Woo-jin/ 
  Gang Hye-jung /Mido/ 

 

 

Film získal tyto ocenění:  
Velká cena poroty - Cannes 2004  
British Independent Film Award  

za nejlepší zahraniční film   
Cena diváků na festivalu v Bergen 

 
Byl také úspěšně uveden v rámci  

39. MFF KV v roce 2004. 

Pomsta prý bývá sladká. V originálním, brutálním a hektickém thrilleru Old Boy vás 
však bude mrazit a občas si budete muset zakrýt oči. 

 
„Ten film je mnohem víc tarantinovštější, než všechno, co jsem kdy natočil já sám...“ 

Quentin Tarantino po promítání v Cannes 

15 let ve vězení – 5 dnů na pomstu 


