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První záběry Normalu jsou na internetu 
tisková zpráva, 22. 12. 2008

Dobový thriller s Milanem Kňažkem, Pavlem Gajdošem a Dagmar Havlovou, natočený podle skutečného případu masového vraha, zveřejňuje na internetu první kino trailer. K dispozici je i první sada fotografií.

Produkce filmu umístila ukázku s poutavými záběry režiséra Julia Ševčíka  a kameramana Antonia Riestry pouze na své stránky, přesto okamžitě vzbudil pozornost a nebývale pozitivní ohlasy. Todd Brown na renomovaném americkém serveru Twitch (www.twitchfilm.net) napsal, že „Ševčík dal dohromady něco skutečně výjimečného, film nasnímaný omračujícím způsobem a překypující energií).“ Trailer také dostal maximální počet 5 hvězdiček na serveru Moviezone.cz.
Nyní jsou první záběry z očekávaného filmu odehrávajícího se ve 30. letech minulého století ke stažení na adrese: www.normalfilm.cz  nebo na ftp distributora filmu ftp.bontonfilm.cz. Na stejných adresách je ke stažení také první oficiální sada fotografií z filmu. 
„Vynikající ohlasy na náš teaser mě moc potěšily! Víme, že upoutávky bývají velmi často bolestí českých filmů, takže jsme se té naší věnovali s velkou péčí. Spolu s dokončováním filmu už pracujeme i na delším traileru, který by měl být hotový někdy v polovině února a který už i trošku poodhalí děj Normalu,“ slibuje Ševčík. 
Na teaser k Normalu začala odkazovat i některá média, čtenáři a uživatelé ho intenzivně hodnotili už několik hodin po zveřejnění, a to velmi kladně.

Ukázky z ohlasů:

www.tn.cz: Nejlepší český trailer všech dob přichází! 

www.moviezone.cz: Ševčík to má skutečně pevně v ruce. Nemám výhrad. (uživatel kOCOUR)

www.csfd.cz:  Trailer je senzační, je neskutečné, že i u nás může vzniknout s nímek s tak nápaditou vizuální stránkou. (...) Těším se, rozhodně... (uživatel Dudek)

www.playall.cz: Normal mi normál vytřel zrak! A vám ho vytře taky!  Něco tak stylového už sem opravdu dlouho neviděl, a když jsem se dozvěděl, že tohle skutečně vzniká v Čechách, byl jsem šťastnej jak malej kluk. Tohle u nás nemá obdoby! (Slávek Anlauf)

www.filmo.cz: Ševčík uvědoměle vybírá herce a zasazuje je do prostředí s lehkostí, s jakou tvoří uhrančivý vizuál a atmosféru, nemálo podobnou filmům těch nejlepších hollywoodských mistrů. (Petr Semecký)

www.moviezone.cz: Normal na to jde správně - člověk chce vidět víc! (uživatel gonzo)

www.csfd.cz:  Málem mi to vyrazilo dech. (...) A kameru má na starosti týpek, co dělal Amores Perros - tak to je síla! (uživatel  Injo)


Premiéra thrilleru Normal je plánovaná na jaro. Všechny záběry již má štáb hotové.  Producentem filmu je Axman Production, českou distribuci snímku zajišťuje společnost Bontonfilm.

www.normalfilm.cz 

