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JJÁÁ,,  TTYY  AA  VVŠŠIICCHHNNII  OOSSTTAATTNNÍÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v kinech od 6. dubna 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- Až ti bude zle, zavolej mi a řekni jen jedno slovo: „makaróny“! --- 
 

Poetická a zároveň bystrá studie o lidech, kteří se pokoušejí nalézt  
sobě blízkého v dnešním izolovaném světě. 
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synopse 
 
Christine Jesperson (Miranda July) provozuje taxi službu 
„Eldercab“ pro důchodce. V tomto příběhu ale zároveň vystupuje i 
jako osamělá umělkyně, která usiluje o uznání své práce snobským 
světem umělců a kurátorů umění. Cíle a objekty vlastních tužeb si 
blíže k sobě snaží přitáhnout pomocí svých neskutečných 
uměleckých představ. Její metody se sice neustále setkávají 
s nepochopením, ona však neztrácí odvahu.  
 

Jednou Christine vyjede se svým zákazníkem a starým přítelem Michaelem (Hector Elias) do 
obchodní domu shánět tenisky. V oddělení obuvi spatří Richarda s ovázanou rukou, který ji okamžitě 
okouzlí. Přistoupí k němu a v podstatě okamžitě mu nabídne seznámení. On se však chová velmi 
obezřetně a o Christine nejeví zájem. Ve skutečnosti však zpanikaří.  
 
 

Richard Swersey (John Hawkes), prodavač obuvi, právě prochází 
traumatickým rozvodem, zoufale se snaží být dobrým otcem sedmi- 
a čtrnáctiletému synovi a obává se, že by o ně mohl přijít.  
 
Na Christininu otázku, co se mu přihodilo s rukou, odpoví: „Zkoušel 
jsem zachránit svůj život.“ Ve skutečnosti, aby potěšil své syny, 
polil si před nimi ruku benzín do zapalovačů a zapálil ji. Nevěděl 
však, že benzín může kůži člověka opravdu popálit. Jak sám ale 
říká: „Nyní jsem připraven na úžasné věci, co přijdou.“  

 
Jeho sedmiletý syn Robby (Brandon Ratcliff) navštěvuje internetový sex chat room, přes který sdílí 
odvážné fantazie s neznámou ženou ve středním věku, ačkoliv sám ještě o sexu nic neví.          

))<>(( 
 
Starší syn Peter (Miles Thompson) je zase pronásledován a obtěžován dvěma spolužačkami ze třídy, 
Heather (Natasha Slayton) a Rebeccou (Najarra Townsend), které se náruživě zajímají o orální sex, 
ovšem nemají s ním ještě žádné zkušenosti. Rozhodnou se proto trénovat na Peterovi. Obě jsou 
zároveň fascinovány mužem ze sousedství, který jim na okně svého domu nechává pravidelně oplzlé 
vzkazy.  

 
Peter se kromě jiného stává pokusným králíkem sousedovy dcery 
Sylvie, která tráví svůj čas prohlížením obchodních katalogů, 
porovnáváním cen domácích spotřebičů a chystáním si svého 
vlastního věna. Spolu s Peterem se začnou zodpovědně připravovat 
na jejich budoucí vztah a sňatek. 
V příběhu dále vystupuje Nancy, osamělá umělecká kurátorka, 
která má však poněkud zvláštní způsob oceňování umění. Sama je 
plná nenaplněných sexuálních fantazií, se kterými se však vnitřně 
obzvlášť těžce vyrovnává.  

 
 
Mám dojem, že lidem dnes opravdu chybí rituály setkávání se. Tedy kromě případů nějakých 
katastrof.--  Miranda July 
 
Miranda July nabízí svět, kde se místo ironie či zlomyslnosti nalézá citlivost a jemný humor, kde se 
obyčejné stává mimořádným a všední lidé oslňují svými charaktery během naprosto běžných 
lidských okamžiků. Na tajná osobní dráždění odpovídají svými nejniternějšími představami nebo 
činy, které se nám však mohou zdát neskutečné až bizarní. Především tak chtěla July upozornit, že 
v současné digitální společnosti je nalézání blízkosti druhých stále náročnější. Právě proto bychom 
neměli přehlížet ty nejobyčejnější, každodenní momenty, při kterých se setkáváme s dalšími lidmi. 
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Miranda July o filmu 
 
Zajímám se o lidi, kteří se chtějí setkávat jako sousedé, 
rodina či pár, ovšem kteří k tomu nemají příležitosti. 
Jedním z nejúčinnějších prostředků setkávání se 
v dnešní době se staly katastrofy. Jenže pokud 
ponecháme stranou tuto soudržnost během 
nejrůznějších pohrom, pocítíme nostalgii po 
bezprostředním potkávání nových lidí. Pak se však 
znovu dostaví onen zdrcující pocit, že ve skutečnosti 
jen těžko můžeme někoho potkat. Proto je toto film o 
velice drobných změnách, nepatrných posunech a 
odvaze postavit se čelem k tomuto problému. 

Protože se film odehrává v současnosti, je naplněn druhem sexuality, která je definována 
osamoceností a dobrovolnou izolovaností, kterou si způsobuje každý sám. Tito lidé volí okliky, když 
ne přímo trýznění, jeden ke druhému, poněvadž si nejsou jistí, že na ně na konci cesty opravdu 
někdo čeká; email, signál, den, po kterém přijde noc fantazie. 
 
Mám průpravu v divadelní tvorbě, psaní povídek a románů, prací s videem a zvukovými 
kompozicemi. Všechny tyto mé zkušenosti s médii mi ulehčily námahu při vytváření scénáře. Jenže 
při natáčení jsem se zase naopak musela stále kontrolovat, abych se soustředila pouze na co 
nejpřesvědčivější podání hlavní ideje filmu a tedy co nejvěrohodněji vystihla skutečné lidi žijící se 
strachem a smělými nadějemi. 
 
 
z rozhovoru s Mirandou July 
 
Jak Vás napadl námět tohoto filmu?  
Tento film byl inspirován touhami, které jsem v sobě měla jako dítě. Touha po budoucnosti, po 
někom, kdo mě najde, po kouzlu, co ovlivní můj život a vše změní. Bylo také zajímavé sledovat, jak 
se tyto mé touhy během dospívání vyvíjely. Postupně se totiž zvětšují obavy, vše se překrucuje, ale 
ty neskutečné naděje ve mně zůstaly. 
 
Mohla byste trochu popsat Richardovu roli otce a potenciálního milence? 
Myslím, že Richard se necítí jako opravdový otec. Sám sebe vnímá jako neschopného plnit tuto roli. 
Zabývala jsem se myšlenkou, že být „otcem“ je úloha, kterou musíš správně trefit a celý život na ní 
neustále pracovat. Tato role je však důležitou součástí života, který se každým dnem mění. Richard 
musí podstoupit riziku a tuto úlohu si osvojit. 
Ve scéně, kdy Christine nastoupí do Richardova auta, mohl prožít něco opravdu romantického. Místo 
toho ji z auta vyhodí. A to jenom proto, že se neumí zhostit úlohy „milence“. To je ovšem pouze 
jeho duševní blok, který musí sám prolomit. Právě jako já musela učinit krok a přijmout roli 
režisérky i herečky ve svém vlastním filmu. 
Pokud nedůvěřuješ vlastním rolím, je velmi obtížné obstát v jakémkoliv vztahu. John Hawkes na 
toto opravdu nádherně upozornil svým výkonem v roli Richarda. Ve skutečnosti sám dokáže působit 
někdy nebezpečně, jindy rozpustile, dojemně či úplně přirozeně, srozumitelně. Přiznám se, že i 
v reálném životě na mě působí jako postava Richarda. 
 
Můžete říci něco o hudbě a zvucích použitých ve filmu? 
Většina partitur je napsána pro „demokratické nástroje“, jak je nazývá autor hudby Mike Andrews. 
To jsou ty, na které může hrát každý: klávesy Casio, vokodér, bicí automat a další. Vyhnuli jsme se 
používání sekvenceru a těžili pouze z přirozených zvuků během natáčení. Hrát dojemnou muziku na 
tyto „studené“ nástroje přesně vystihuje tento snímek. Zdůrazňuje tu očividnou upřímnost bez 
trapného vytváření sentimentální až plačtivé nálady. 
 
Snímek je velice osobní. Jak důležité je pro Vás, že jste ve své práci zobrazila sama sebe? 
Vlastně ani jeden den se nevyhnu práci s médii. Dělám to, protože jsem úplně uchvácena ostatními 
lidmi a jejich životy. Vědomě nepřemýšlím o tom, zda je má práce osobní. Popravdě někdy jsem si 
jistá, že píšu scény, které s mým životem nemají nic společného. Ale to jsou zase většinou ty, které 
mě později štvou pro jejich ledovou těžkopádnost. 
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biografie 
 
Miranda July (režisérka, scenáristka, Christine) 
(*1974) 
Já, ty a všichni ostatní (IFC Films / FilmFour) je první celovečerní hraný film Mirandy July. Prvně byl 
uveden v tomto roce na Sundance Film Festival, kde byl hned oceněn Zvláštní cenou poroty 
„Originality of Vision“. Scénář filmu však byl v Sundance představen již v roce 2003 a o rok později 
za něj Miranda July obdržela Sundance/NHK Mezinárodní filmařskou cenu. 
 
July pracuje s nejrůznějšími druhy médií, včetně filmu, zvuku, texty a divadelním představením. 
Její krátké filmy (Haysha Royko, The Amateurist, Nest of Tens, Getting Stronger Every Day) již byly 
mezinárodně uvedeny na takových místech jako Muzeum moderního umění či Guggenheimovo 
muzeum v New Yorku. Julyina multimediální představení (Love Diamond, The Stan Tool, How I 
Learned to Draw) byla představena například v Institutu současného umění či The Kitchen v New 
Yorku. Její povídky pravidelně publikují v The Paris Review a The Harvard Review a rozhlasová 
představení zase vysílá stanice NPR v pořadu The Next Big Thing. 
 
July vyrostla v kalifornském Berkley v rodině dvou spisovatelů a vydavatelů literatury New-Age. 
V 16ti letech napsala podle skutečnosti svou první hru inspirovanou vlastní korespondencí 
s odsouzeným vrahem. „Byla to situace, kdy jsem ucítila, že toto téma nedokáži vyjádřit pouhým 
povídáním si s přáteli. Bylo to příliš velké. Situace jako tato mě přiměly stát se umělkyní.“  
Vysokou školu sama od sebe opustila po 18ti měsících. 
 
V současné době dokončuje povídkovou knihu a scénář k novému multimediálnímu představení.  
 
 
John Hawkes (Richard) 
(*1959) 
Uznání kritiky si tento herec získal jak ve filmové, tak i v televizní tvorbě. Kromě snímku Já, ty a 
všichni ostatní na sebe v současné době asi nejvíce upozornil postavou Sola Stara v původním seriálu 
HBO Deadwood a v hraném filmu The Moguls. Z televizní tvorby stojí za zmínku Spielbergova 
minisérie Taken a seriály Akta X a 24. 
 
John Hawkes vyrostl v Minnesotě, odkud se odstěhoval do texaského Austinu, kde se začal živit jako 
herec a muzikant. Později spoluzakládá divadelní společnost Big State Productions, se kterou 
vystupuje mj. v Kennedyho centru ve Washingtonu. Pravidelně učinkuje v Chicagu, Los Angeles či 
San Franciscu a též s vlastní hrou pro jednoho herce Nimrod Soul. Kromě hraní dále píše a skládá 
hudbu a koncertuje se svou kapelou King Straggler. 
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JJÁÁ,,  TTYY  AA  VVŠŠIICCHHNNII  OOSSTTAATTNNÍÍ  
 
USA, 2005 / 90 min / color  / 1:1,85 / Dolby SRD / anglicky+české titulky / 15+ / komedie,drama 
www.meandyoumovie.com                        fotografie k filmu ke stažení na www.artcam.cz/press 
 
Premiéra: 6. dubna 2006 
 
scénář a režie: Miranda July 
kamera: Chuy Chavez 
hudba: Michael Andrews 
zvuk: Yehuda Maayan 
střih: Andrew Dickler, Charles Ireland 
produkce: Gina Kwon, Jonathan Sehring, Carolyn Kaplan, Holly Becker, Peter Carlton  
 
 
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), Jo Nelle Kennedy (Pam), Brad Hanke (Andrew), Ellen Geer (Ellen), 
Colette Kilroy (Nedra), James Kayten (Doug), Amy French (asistentka), James Mathers (učitel), 
Tiana Marie Nelms (Monique), Jordan Porter (Shamus), Cheryl Philips (zákaznice), Sven Holmberg 
(umělec), Patricia Skeriotis (prodavačka), Kelsey Chapman (Jessica), EJ Callahan (muž ťukající 
čtvrťákem) 
 
 
ocenění 
 
Cannes 2005:  Camera d´Or, Cena kritiků za nejlepší hraný film, The Regard Jeane 
                        The Very Young Critics Award 
 
Sundance 2005: Speciální cena poroty za dramatizaci 
Philadelphia Film Festival 2005: Cena za nejlepší režisérský debut 
San Francisco International Film Festival 2005: Divácká cena za nejlepší snímek, SKYY Prize 
Independent Spirit Awards 2005: Producer´s Award 
Newport International Film Festival 2005: Best Director Audience Award 
Los Angeles Film Festival 2005: Audience Award for Best Narrative Feature 
 
Cannes Film Festival: nominace na Zlatou Palmu (Un Certain Regard) 
 
 


