
  

 

             

Vodka Lemon, Francie/ Arménie/ Švýcarsko/ Itálie,  2003, poetická komedie, 84 min (+ 6 min předfilm),  
1:1,85, colour, titulky, Dolby SR, 12+, www.f-for-film.com       
   

         

Arménská vesnička uprostřed zasněžených plání vypadá, jako by pro její kurdské obyvatele už nikdy nemělo 
nastat jaro a blahobyt. Po rozpadu Sovětského svazu zde zavládla nouze a chaos a zůstávají jen ti, kteří nemohou 
nebo nechtějí odejít… 
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VVooddkkaa  LLeemmoonn  
                                                                                             film 

Hinera Saleema 

       

Režie:   Hiner Saleem 
Scénář:  Hiner Saleem, Lei Dinety, Pauline Gouzenne 
Kamera: Christophe Pollock 
Střih:  Dora Mantzoros 
Zvuk:  Frederic Ullman 
Hudba: Michel Korb, Roustan Sadoyan 
Výtvarník: Kamal Hamarash                                 
Produkce: Fabrice Gueze, Michel Loro 
Výroba: Dulciné Films (Fr), Arte France Cinema (Fr), 

Amka Films Productions (Švýc), Cinefacto 
(Fr), Paradise Films (Arm), Sintra (It) 

 
Hrají: Romen Avinian, Lala Sarkissian, Ivan Franek, Ruzan 
Mesropyan, Zahal Karielachvili, Armen Marutyan, Astrik 
Avaguian 

Režisér Hiner Saleem, původem Kurd, byl uchvácen světem, který mu 
připomínal rodný Kurdistán, a tak se zrodil film, který je stejně tak příběhem jedné 
určité země a jejích konkrétních obyvatel jako nadčasovým vyprávěním o lidech 
v mezní situaci, které ani děsivá nouze nedokáže připravit o schopnost milovat, žít, 
pomáhat druhým a hledět s nejasnou nadějí do budoucnosti.  
 
 

A tak se rodí naděje na nečekaném místě u lidí, u kterých by každý předpokládal jen zoufalství a rezignaci. 
Z absurdity, která se pro hrdiny filmu stala denním chlebem, vyrůstá optimismus, z bídy a zoufalství láska, životy 
se mění z tragédie v komedii – a ze všech těch prvků nakonec vznikl film v zemi, která je stejně skutečná jako 
vybájená – v zemi, kde se pije na zdraví, na žal i jenom tak Vodka Lemon.    
 

 

Tragikomický příběh o lidech, kteří se uprostřed hmotné i duchovní 
bídy pokoušejí přežít a neztratit poslední zbytky lidské důstojnosti 
 

 

Hořce poetická filmová vize scénáristy a režiséra Hinera Saleema obdržela prestižní Cenu San 
Marco na MFF v Benátkách 2003, představitel hlavní mužské role Romen Avinian získal Cenu 
poroty na Filmovém festivale v New Beach. 
 

Premiéra 10. února 2005 
 
S předfilmem Denisy Grimmové 

ČAPÍ FILM 

Jedním z nich je i šedesátiletý Hamo Isko (Romen Avinian) – nepotřebný, 
osamělý válečný veterán, schopný komunikovat jen na hřbitově s nedávno 
zemřelou manželkou Gulistan. Na krku mu zbyl neschopný starší syn Dilovan 
(Ivan Franek) – alkoholik, a hezká vnučka, jejíž vyhlídky na dobrý sňatek 
z lásky jsou ovšem minimální. Mladší syn Kamo sice emigroval do Francie, 
dopisy z Paříže, na které se stařec chorobně upnul, jsou však neustálými 
žádostmi o peníze… 

Hamo si nemůže nevšimnout vdovy Niny (Lala Sarkissian), která žije stejně 
osamělý a zoufalý život a kterou Hamo pravidelně každý den potkává 
v poloprázdném autobuse na hřbitov. Nina prodává v kiosku u jediné silnice ve 
vesnici lahve vodky, která má bůhvíproč jméno po citronech, i když chutná po 
hořkých mandlích. Jak bez údivu poznamenává Nina: „To je Arménie.“     
 

 



  

 

Čapí film 
Film 

Denisy Grimmové 
 
Čapí film, ČR  FAMU a Biokovo, 2003, krátký animovaný film, 6 min,  Dolby SR, přístupnost 12+ 

 
 
 

Námět, scénář, režie, komentář a výtvarník Denisa Grimmová 
Produkce Zuzana Mesticová 
Hudba Zdeněk Zdeněk 
Zvuk Ivan Horák 
Střih Miloš Krejcar 
 
 

Čapí film je příběhem jednoho miminka, které se ze světa 
jistoty a pohody narodí do komplikovaného světa 
dospělých. Již od prvních okamžiků se nestačí divit. Svět je 
plný nejrůznějších věcí, lidí a pravidel. Během krátkého 
času v sobě nashromáždí tak velké a nepřeberné množství 
informací,že je nestačí pochopit, natož se s nimi smířit. Je 
z toho nešťastné a vyčerpané. Jediná cesta ven, je znovu 
uvěřit na čápa, Ježíška a na pohádky. 
 
 
Čapí film získal mnohá domácí i zahraniční ocenění. 
FAMUFEST 2003  – nejlepší animace, nejlepší divácký film 
FEBIOFEST 2003 – nejlepší animovaný film 
 
 
 
 

„Někdy se člověk doví, víc než by chtěl…“ 
 

      Premiéra 10. února 2005 
předfilm celovečerního filmu VODKA LEMON 
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