Nic ve zlým
Divoké parties a občasný sex s muži z online
seznamky – takový je život mladého Parvise, Němce
s íránskými kořeny. Šedý stereotyp naruší až nucená
výpomoc v přistěhovaleckém centru, kam se dostane
potom, co ho chytí při krádeži v obchodě. Mladík zde
potká stydlivého Amona a jejich vztah se začne
z přátelství pomalu měnit v lásku…

Údaje o filmu
Německo / 2020
Původní název: No Hard Feelings
Režie: Faraz Shariat
Scénář: Faraz Shariat, Paulina Lorenz
Kamera: Simon Vu
Hudba: Jakob Hüffell, Säye Skye, Jan Günther
Hrají: Benjamin Radjaipour,
Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali
Doporučená přístupnost: 15+
Žánr: Queer Coming-of-Age
Délka filmu: 92 minut
Typy kopií: DCP2D, mp4
Jazyk: Němčina, fársí
Titulky: České

Jak objednat
V Disfilmu, případně e-mailem
na adrese objednavky@queerkino.cz
Distribuční číslo: QR19006

Dlouhá synopse
Parvisovi rodiče pocházejí z Íránu. On sám se ale narodil v německém maloměstě, kde si dlouhý čas krátí divokými večírky a sexem s muži,
které potkává online. I přes to, že se sám cítí být víc Němcem, okolí mu někdy dává najevo, že tak úplně nezapadá.
Jeho život se změní až poté, co ho za krádeže v obchodě odsoudí k práci v přistěhovaleckém centru. Zde potká sourozeneckou
dvojici – energickou a veselou Banafshe a stydlivého Amona.
Trojice si spolu pak užívá zdánlivě idylicky bezstarostné léto a vztah mezi Parvisem a Amonem se z přátelství postupně začíná měnit v lásku.
Jenže happy end záleží i na rozhodnutí německých úřadu o udělení azylu...
Coming-of-age snímek o mladých queer imigrantech získal právem cenu Teddy Award.

Krátká synopse

O režisérovi

Debut nadějného režiséra Faraze Shariata sleduje život Parvise,
extravagantního mladíka s íránskými kořeny žijícího v Německu.
Jeho život plný večírků a náhodného sexu se změní, když v přistěhovaleckém centru potká stydlivého Amona. Najdou si oba dva
k sobě cestu? A jak vypadá život queer migrantů v Německu?
To vše se dozvíte na snímku plném barev, který právem získal
cenu Teddy Award.

Faraz Shariat vyrůstal v Německu jako syn exilových Íránců
a zkušenosti druhé generace migrantů promítá do své tvorby.
Shariat režíroval mimo jiné i hudební videa pro skupiny Flight
Facilities a berlínské duo Evvol, a vytvořil také kampaň pro obchodní
dům Selfridges s hudebnicí Fatimou Al-Kadiri nebo modelkou
Halimou Aden.

