
Dokud
se tančí
Švédsko-gruzínská lovestory ze světa folklórních tanců přichází do českých kin.
Nenechte si ujít drama, které je trnem v oku gruzínské církvi a konzervativním politikům.

Merab je od dětství součástí souboru tradičních tanců, kde pro jakékoliv odlišnosti rozhodně není místo. Jeho svět se ale otřese v základech, když do souboru nastoupí talentovaný Irakli.
Upřímné, emocionálně obnažené drama o lásce dvou mužů v konzervativní gruzínské společnosti získalo cenu za nejlepší film na MFF v Oděse či cenu za nejlepší režii na MFF v Sarajevu.

Údaje o filmu
Švédsko / Gruzie / Francie / 2019 
Původní název: And Then We Danced
Režie: Levan Akin 
Scénář: Levan Akin 
Kamera: Lisabi Fridell
Hudba: Zviad Mgebry & Ben Wheeler 
Hrají: Levan Gelbakhiani, Bachi Hrají: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili,
Ana Javakisvhili
Doporučená přístupnost:12+ 
Žánr: Drama, romantický
Délka filmu: 106 minut 
Typy kopií: DCP 2D 
Formát: 16:9 
Jazyk: GruzínštinaJazyk: Gruzínština
Titulky: České

Jak objednat
V Disfilmu, případně e-mailem
na adrese objednavky@queerkino.cz
Distribuční číslo: QR20001

Info o režisérovi
Švédský rodák s gruzínskými kořeny Levan Akin studoval newyorskou dramatickou konzervatoř Neighborhood
Playhouse a později našel uplatnění jako stážista ve studiu švédského režiséra Roye Anderssona. Debutoval
snímkem Katinkas kalas (2011), jeho druhý film Kruh (2015) se pak dočkal uvedení na Berlinale. Světovou premiéru
Dokud se tančí (2019) hostila nezávislá sekce festivalu v Cannes Quinzaine des réalisateurs. Akin je také autorem 
televizního seriálu Skuteční lidé (2012).

Synopse
Od útlého věku je Merab součástí národního souboru tradičních tanců, kde mladé dívky a chlapci pohybem vyjadřují 
duši národa. A ten stojí na pravoslaví, tradičních genderových rolích a rodinných hodnotách. Pro jakékoliv odlišnosti 
zde není místo.
Nejen striktní pravidla tance, ale i rigidně smýšlející společnost tak ovlivňují život tvrdě trénujícího mladíka, jehož
snem je vystupovat v zahraničí. Když se ale na tréninku objeví Irakli, Merabův svět se otřese v základech...
Stojí před novým rivalem a zároveň je konfrontován s omamující přitažlivostí k jinému muži. Ve smyslné romanci,
která tepe v rytmu úderné hudbkterá tepe v rytmu úderné hudby, zachycuje režisér Levan Akin touhu být volný i rozpor, který vůči svým kořenům 
můžeme pociťovat. 
Upřímné, emocionálně obnažené drama získalo cenu za nejlepší film na MFF v Oděse či cenu za nejlepší režii
na MFF v Sarajevu.


