
Údaje o filmu
Německo / 2020 
Původní název: Kokon
Režie: Leonie Krippendorff
Scénář: Leonie Krippendorff
Kamera: Martin Neumeyer
Hudba: Maya Postepski
Hrají: Lena Urzendowsky, Jella Haase,
Lena Klenke, Elina Vildanova
Doporučená přístupnost: 15+ 
Žánr: Coming-of-age
Délka filmu: 95 minut 
Typy kopií: DCP2D, mp4 
Formát: 16:9 & 4:3
Jazyk: Němčina
Titulky: České Krátká synopse

Čtrnáctiletá Nora je tichá dívka, která se poflakuje po Berlíně 
se svou starší sestrou a kamarádkami. Pomalé tempo líných dnů 
nabourá až setkání s osobitou Romy. Díky ní totiž zažije svou 
velkou první lásku, ale i trápení. Přijďte spolu s nimi zažít žhavé 
léto v Kreuzbergu, které všechno změnilo.

O režisérce
Leonie Krippendorff je německá scenáristka a režisérka. V roce 
2016 debutovala celovečerním filmem Smyčka, který mapuje 
osudy tří žen v psychiatrické léčebně. Ve stejném roce scenáristicky 
spolupracovala na adaptaci stejnojmenného memoáru Sonii Rossi 
Fucking Berlin. Ve svém druhém autorském filmu Léto v Kreuzbergu 
přináší coming-of-age příběh mladé dívky, která v Berlíně prožije 
svou první lásku k ženě. 

Dlouhá synopse
Čtrnáctiletá Nora žije v Berlíně v cool čtvrti Kreuzberg. Nedá dopustit na svou starší sestru, která ji prakticky vychovala. Poflakují se spolu městem 
nebo se povalují na plovárně, kde se dá alespoň na chvíli skrýt před spalujícím sluncem. Noru její okolí vnímá jako tichou pozorovatelku, 
která raději sedí opodál a svět kolem sebe zachycuje na instagramová videa. Ani její další hobby, chov housenek a motýlů, jí v oblíbenosti mezi 
vrstevníky nepřidává. Její nesmělý postoj se  začne měnit ve chvíli, když potká svobodomyslnou a charismatickou Romy. Každodenní rutinu 
nahradí dobrodružství a Nora díky živelné dívce poprvé zažije velkou lásku, a to se všemi radostmi i strastmi, které k ní neodmyslitelně patří... 
Stejně jako se housenky pomalu mění v motýly s pestrobarevnými křídly, i z Nory  se začne stávat mladá  žena. A to vše jen díky pár žhavým 
měsícům v rozpáleném velkoměstě. Něžný a zároveň dynamický coming-of-age film je dílem režisérky Leonie Krippendorff, jejíž tvorba je úzce 
spjatá nejen s LGBTQ+ tématy, ale i s Berlínem a jeho neopakovatelnou atmosférou.

Jak objednat
V Disfilmu, případně e-mailem
na adrese objednavky@queerkino.cz
Distribuční číslo: QR19005

L é t o  v  K r e u z b e r g u
Je rozpálené léto roku 2018 a hip berlínská čtvrť 
Kreuzberg je slovy čtrnáctileté Nory ještě hlasitější 
a ulepenější než obvykle. Zamlklá dívka tak dělí svůj 
čas mezi plovárnu a poflakování se svojí sestrou 
a kamarádkami. Nudný stereotyp se ale rozplyne, 
když potká nespoutanou Romy. Zažijí spolu léto, 
které oběma změní život.


