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Film z oscarové produkce Jamese Camerona a Stevena Soderbergha 

Co všechno bys obětoval pro druhou šanci?

Po Andreji Tarkovském další ambiciózní zpracování sci -fi románu Stanislawa Lema
Námět: podle stejnojmenné knihy Stanislawa Lema
Scénář: Steven Soderbergh
Režie: Steven Soderbergh
Kamera: Peter Andrews
Hudba: Cliff Martinez
Hrají: George Clooney, Natasha McElhone, Jeremy Davies, Viola Davis, Ulrich Tukur ad. .

Budoucnost, asi za 100 let. Osamělý psycholog dr. Kelvin přemýšlí a reflektuje všechny okolnosti, jež 
vedly ke smrti jeho manželky. Je ale vyrušen naléhavým vzkazem Gibariana, starého přítele, který je 
kdesi daleko na vesmírné expedici u planety Solaris a přes videozáznam žádá Kelvina, aby přijel a 
pokusil se objasnit záhady, ke kterým na stanici dochází. Ale po příletu na stanici doktor zjistí, že 
Gibarian spáchal sebevraždu a další kolegové jsou paranoidní a na pokraji sil. Kelvin se ocitá 
v propleteném a velmi podivném zajetí vlastních myšlenek, nezodpověditelných otázek a pochybností. 
Je pod extrémním tlakem emocí a vizí, které se všechny nějak dotýkají vztahu k manželce, která se 
mu zjevuje, aniž by věděl, zda je skutečná, mrtvá anebo je to jakýsi klon, který vytvořilo jeho 
podvědomí?
Může se oživit a změnit minulost? Může znovuobjevit ztracenou lásku?

Podkladem k filmu Solaris se stal stejnojmenný a světoznámý sci-fi román Stanislawa Lema, který 
zfilmoval v r. 1972 slavný Andrej Tarkovskij. Námět je výzvou pro režiséra Soderbergha (získal 
Oscara vr. 2000 za Traffic) a hollywoodskou produkci včele s Jamesem Cameronem, aby znovu 
prozkoumali a objevili svět planety Solaris a v emotivním oparu milostného příběhu se pokusili 
objasnit záhady kolem vesmírné expedice. Příběh Solaris sleduje tři světy: jedním je Solaris, druhým 
je minulost - svět na Zemi a třetím světem jsou sny a představy dr. Kelvina.
Do nové filmové adaptace obsadil režisér atraktivního George Clooneyho (např.Od soumraku do 
úsvitu, Bratříčku, kde jsi?, Dannyho parťáci). Tento pro kameru i pro ženy mimořádně zajímavý 
mužský objekt ukázal, že je neméně zajímavým hercem, který se umí věrohodně převtělit 
prostřednictvím dr. Kelvina ve futuristickou, pochybující bytost, která se pokouší oživit a změnit 
minulost.
Dalšími herci jsou: Natasha McElhone, Jeremy Davies, Viola Davis, Ulrich Tukur.
Steven Soderbergh napsal scénář, režíroval, ujal se střihu i kamery.
Letošní festival v Berlíně by měl hostit jak režiséra Soderbergha, tak Clooneyho.
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