
 

Kdo je tady editel ? 
 

Zcela nový film proslulého “enfant terrible” mezi sv
�
tovými režiséry! 

 

Tentokrát nebudeme plakat, LARS von TRIER nato � il komedii! 
 

Direktøren for det hele / The boss of it all / Dánsko / 2006 / 100 min / 35mm, barevný / Dolby SRD / formát 1:1:85 / 
dánsky - � eské titulky / p � ístupný od  15 let / komedie / www.direktorenfordethele.dk 

www.artcam.cz , fotografie k e stazeni  www.artcam.cz/press 

 
 “Je to jen takový malý, legra � ní film”  Lars von Trier                         
 
Ravn je � editel firmy. P� ed svými zam� stnanci však léta 
zastírá svoji pozici a vydává se za jednoho z nich. Hra 
na � editele pobývajícího v zahrani� í mu umož� uje 
anonymn�  provád� t nepopulární opat� ení. 
V moment� , kdy se Ravn rozhodne firmu prodat, však 
pot� ebuje skute� ného, hmatatelného � editele a do jeho 
„role“ najme neúsp� šného herce Kristoffera. Jednání 
však do� asn�  zkrachují a Kristoffer musí hrát dál. Až 
jeho bývalá žena, jako právník obchodního partnera, 
odhalí morální rozm� r Kristofferovy role.  
Š

�
astný konec je však stále na vážkách, nebo

�
 Kristoffer se neohlíží jen na správnost svého po� ínání, ale 

chce zárove�  z	 stat v� rný fiktivnímu charakteru � editele firmy a pou� kám svého divadelního mentora 
Gambiniho. 
 

Premiéra  29. b


ezna 2007 

 

film bude uveden v rámci Febiofestu 
 

     scéná � , režie : Lars von Trier 
     kamera : AUTOMAVISION © 
        Søren Pedersen 
        Claus Rosenløv Jensen 
     zvuk : Kristian Eidnes Andersen 
     st � ih : Molly M. Stensgaard 
     produkce : Meta Louise Foldager 
           Vibeke Windeløv a Signe Jensen 
     scénografie : Simone Grau 
     hrají : Peter Gantzler 
               Jens Albinus 

                                                                                             Iben Hjejle,  Mia Lyhne,  Sofie Gråbøl 
                                                                                             Casper Christensen, Anders Hove, Benedikt Erlingsson  
                                                     Henrik Prip, Louise Mieritz, Jean-Marc Barr 
             Fridrik Thor Fridriksson               
 

A  navíc…, v tomto filmu jsou elementy, rušivé vizuální prvky, které se objevují ob� as b� hem filmu a 

nijak s ním nesouvisejí, tzv. “Lookeys “. Divák objevyvší všechny, získává cenu a roli v p� íštím Trierov�  filmu 
Antichrist !!!   - sic platí pouze pro Dánsko, ale zkusit si m	 že každý ☺ 
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