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Osobitá dokumentární
tragikomedie Dagmar
Smržové o tom, že každý
člověk potřebuje lásku
a o tom, že nemožnost
hýbat se nezamezuje
člověku ve svobodném
rozletu.
CHCI TĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ DISTRIBUČNÍ LIST

Na povrchu se všechno Osud k Janě nebyl dvakrát
laskavý. Obrna ji připoutala na lůžko a dívka je zdánlivě zcela závislá na pomoci svých blízkých, kteří mají
ale sami dost starostí. Matka Martina se potýká se
složitou sociální situací a alkoholem, sestra Kateřina
je nevidomá. Z této zdánlivě tísnivé konstelace vyrůstá
dojemný, ale nesentimentální příběh o houževnatosti,
nezlomném optimismu a potřebě lidské blízkosti. Jana
navzdory limitům usiluje o svobodu a sexuální naplnění. I když se sama téměř nemůže hýbat, přesto neúnavně uvádí do pohybu lidi i události kolem sebe. Film
Dagmar Smržové tvoří autentickou, vášnivou a vtipnou
mozaiku různorodých lidských typů, které spojuje
touha po lásce a přijetí.
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Chci tě, jestli to dokážeš
Původní název

Chci tě, jestli to dokážeš

Anglický název

I want you if you dare

Režie

Dagmar Smržová

Scénář

Dagmar Smržová

Kamera

Adam Kruliš

Střih

Adéla Špaljová

Nosiče

DCP, MP4

Rok výroby

2019

Země

Česká republika

Jazyk

česky

Přístupnost

od 12 let

Stopáž

84 min.

Žánr

dokumentární

Ke stažení
Foto v tiskové kvalitě

artcamfilms.capsa.cz
Login: Artcam2020
Heslo: dobrefilmy

Materiály pro kina

http://ftp.sirenafilm.com:5000

Další informace

www.artcamfilms.cz

Trailer

www.youtube.com/watch?v=B27ORUHlp6E

Aktuální informace ke sdílení
a volnému užití najdete na:
www.facebook.com/ArtcamFilms
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O režisérce
Absolvovala pražskou FAMU, obor dokumentární
tvorba. Směr její tvorby naznačil už absolventský film
Čas na člověka, vyprávějící o zápasu nadaného mladého člověka s nepříznivými životními podmínkami
i s vážnou chorobou. Svá osobní témata zpracovala
a rozvinula především v dokumentárních pořadech
odvysílaných v ČT. Mimo jiné v rámci cyklů dokumentárních pořadů OKO – pohled na současnost, OKNO
– pohled k sousedům, Zpověď nebo EGO. Ve svých filmech se dlouhodobě věnuje jedincům a rodinám, kteří
se musí vypořádat s nějakou formou hendikepu. V roce
2010 uvedla autorský celovečerní dokument Zachraňte
Edwardse, který vypráví příběh mladých manželů ze
Zlína a jejich touze přivést na svět dítě, i přes varování
lékařů o možných komplikacích při porodu a diagnostikovaném postižení. V roce 2016 do kin uvedla divácky
úspěšný dokumentární film Miluj mě, jestli to dokážeš,
v němž odkrývá tabuizované téma sexuální asistence
pro hendikepované. Snímek obdržel diváckou cenu za
nejlepší film na Mezinárodním festivalu dokumentárních
filmů Ji.hlava.
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