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scéná" a re#ie / Miranda July kamera / Chuy Chavez

zvuk / Yehuda Maayan hudba / Michael Andrews

st"ih / Andrew Dickler / Charles Ireland produkce /

Gina Kwon

hrají/ John Hawkes (Richard)/ Miranda July(Christine)/

Miles Thompson(Peter)/ Brandon Ratcliff (Robby)/

Carlie Westerman (Sylvie)/ Natasha

Slayton (Heather)/ Navarra Townsend (Rebecca)/

Hector Elias (Michael)/Tracy Wright (Nancy)

Já a Ty
a v!ichni ostatní

Me and You and everyone we know / www.meandyoumovie.com, fotografie na www.artcam.cz/press

      /USA 2005/ 90min/ 1:1,85/ Dolby SRD/ anglicky +"eské titulky/15+ /ho#ká komedie

Christine  je bláznivá holka , co se  #iví taxika"ením a zoufale

hledá samu sebe prost"ednictvím natá$ení nekonven$ních

krátk%ch videí$ek. Marn& se s'nimi zkou(í prosadit v'místní

galerii moderního um&ní, kde narazí na nep"ístupnou, pseudo-

intelektualní kurátorku Nancy, kterou zprvu Christininy filmy

v)bec nezaujmou a pov%(en& je odmítá. Za její p"ísností se v(ak

ve skute$nosti skr%vá zoufal% pocit osam&ní a bující krize #eny

st"edního v&ku.

Christine se blázniv& zamiluje do prodava$e bot, zmateného

Richarda, kter% práv& prochází problematick%m rozvodem a stále

se nedokázal vypo"ádat se sv%m #ivotem a p"edev(ím s'rolí

otce sv%ch dvou syn), kte"í ho neustále p"ehlí#ejí. Sedmilet%

mudrlant Robby  nav(tevuje pravideln& internetov% chat, bez

toho ani# by si uv&d&moval jeho prav% v%znam. Star(í, stydliv%

syn Peter  se stává „pokusn%m králíkem“ sexuálních choutek

sv%ch pubertálních spolu#a$ek, zatímco je bedliv& pozorován

desetiletou dívenkou ze sousedství, která se chová víc ne#

dosp&le. Pom%(lí na man#elství a libuje si v'nákupu nejr)zn&j(ích

domácích elektrospot"ebi$).

V(ichni hrdinové snímku mají svá malá tajemství, obavy, touhy a

sny a je pro n& t&#ké sdílet je se sv%m okolím. Nep"estávají v(ak

v&"it nad&ji, #e jednou n&koho opravdu potkají, mo#ná ten n&kdo

nalezne je a zm&ní jejich budoucnost.

Miranda July nabízí sv&t, kde se místo ironie $i zlomyslnosti

nalézá citlivost a jemn% humor, kde se oby$ejné stává

mimo"ádn%m a v(ední lidé osl!ují sv%mi charaktery b&hem

naprosto b&#n%ch lidsk%ch okam#ik). Jemn%, k"ehk%, vtipn% film

je p"íb&hem ka#dého z'nás.

O m&, Tob& a v(ech ostatních, co zná(

ocen&ní Cannes 2005: Camera d’ Or /Zlatá kamera/

                     Cena kritik)  za nejlep(í hran% film

                         The Very Young Critics Award

Sundance, Philadelphia Film Festival, San Francisco International

Film Festival, Independent Spirit Awards, Newport International

Film Festival, Los Angeles Film Festival

Premiéra: 6. dubna 2006

Nezávisl%  americk%   film  re#isérky   Mirandy  July  je  p"íb&hem   ka#dého  z  nás.

premiéra: 6. dubna 2006


