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Slogan: Jak se čínsky řekne „miluji tě“? 
Režie: HENRIK RUBEN GENZ 
Scénář: KIM FUPZ AAKESON 
Kamera: SEBASTIAN BLENKOV 
Hudba: GISLE KVERNDOKK 
Střih: METTE ZERUNEITH 
Hrají: BJARNE HENRIKSEN, VIVIAN WU, LIN KU WU, CHARLOTTE FICH, NICOLAS WINDING 

REFN, PAW HENRIKSEN, MICHAEL ROOKER, PEDER PEDERSEN, METTE AGNETE HORN

 
Dojemný příběh instalatéra Kelda, kterého po 
pětadvaceti letech opouští manželka, znudě-
ná jeho lhostejným přístupem k manželství 
i k životu. Mlčenlivý muž se náhle ocitá před 
nelehkým úkolem — překonat apatii, které 
beze zbytku propadl. Náhoda a hlad jej přive-
dou do místního čínského bistra. Zde je kon-
frontován s novým pohledem na život. Se-
známí se s rozvětvenou rodinou majitele 
Fenga. A právě nový kamarád Feng po něko-
lika týdnech požádá Kelda o službu, samo-
zřejmě za patřičnou finanční náhradu. Má se 
naoko oženit s Fengovou mladší sestrou 
a umožnit jí tak zůstat s rodinou v Dánsku. 
Keld dluží své bývalé ženě peníze a proto 
nakonec nabídku přijímá. 
Najednou je ženatý s krásnou a záhadnou 
cizinkou. Stává se z nich velmi zvláštní pár. 
Kvůli jazykové bariéře si však nemohou ani 
popovídat. Keld si tedy koupí audio kazetu 
s jazykovým kurzem, aby se naučil říct čínsky 
„Dobrý den, jmenuji se Keld“. 
Začíná se mezi nimi vytvářet emocionální 
vztah. Vzájemně se učí poznávat své odlišné 
způsoby života. Ale pečlivě skrývané tajem-
ství zasadí jejich vztahu osudovou ránu…  
 

 
Druhý celovečerní snímek Henrika Rubena 
Genze dokazuje, že žánr melodrama lze napl-
nit i bez hysterického týrání divákova nitra. 
Jemně laděnému vyprávění do značné míry 
napomáhá mlčenlivá intenzita hereckých vý-
konů hlavních představitelů. Keldova odzbro-
jující citová neobratnost tiše souzní s půvab-
nou křehkostí mladé Číňanky, ztělesněné 
greenawayovskou herečkou Vivian Wu. 

 
Na MFF Karlovy Vary film získal cenu filmo-
vých kritiků FIPRESCI a cenu Ekumenické 
poroty. 

 
 

Přístupnost:  Od 12 let 
Verze:   Dánsky, čínsky s českými titulky 
Stopáž: 88 minut 
Formát: 35 mm, barevný, 1:1,85, Dolby Digital SR 
Žánr: Tragikomedie 
Monopol do: 30.9.2010 
Propagace: B4 (4x), tisk, rozhlas, TV 
Programování:  Zuzana Černá tel: 582 365 576, GSM: 602 836 993, cerna@cinemart.cz 
 


