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Kým sa skončí leto
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Krátky popis: 16-ročná Milla trpí nevyliečiteľnou chorobou. Prvá láska v nej však prebudí
novú chuť do života. Film, ktorý napriek vážnej téme prináša krásne a nezabudnuteľné
chvíle, sa stal diváckym hitom MFF v Benátkach.

Synopsa:
Život je krásny aj preto, že sa nedá naplánovať. Keď sa šestnásťročná Milla zaľúbi do
problémového chlapca, dvadsaťtriročného Mosesa, je to pro jej rodičov nočná mora. Prvé
stretnutie s láskou ale prebúdza v chorej Mille novú chuť do života a jej energia a túžba
objavovať čoskoro otočí celú rodinu hore nohami. Milla začne svojmu prekvapenému okoliu
ukazovať, ako prežiť každú minútu naplno. Tradičné pravidlá a morálne poučky letia do koša
a rodičia sa rozhodnú dať veciam voľný priebeh. S ľahkosťou a originálnym humorom
rozprávaná austrálska dráma sa stala diváckym hitom vlaňajšieho festivalu v Benátkach,
odkiaľ si Toby Wallace odniesol za stvárnenie Mosesa cenu Marcella Mastroianniho pre
najlepšieho mladého herca alebo herečku.
O filme:
Film Kým sa skončí leto vznikol podľa rovnomennej divadelnej hry z roku 2012. Jej autorka
Rita Kalnejais ju sama adaptovala na filmový scenár. A keďže je i herečkou, veľmi dobre
pochopila rozdiel medzi herectvom, jazykom a vizualitou v divadle a vo filme a podľa toho
urobila mierne úpravy.
„Kalnejais rozdelila film do kapitol, z ktorých mnohé majú sardonické tituly ako Trošku
zhulený alebo Serem na to. Kapitoly štruktúrujú dej a fungujú i trochu ako Millin vnútorný
hlas. Odzrkadľujú jej vývoj,“ povedala režisérka na MFF Rotterdam.
Podľa režisérky Kalnejais najlepšie vystihla, o čom film je: „Kým sa skončí leto je príbeh o
tom, aké dobré je nebyť ešte mŕtvy. To je vyznenie filmu. Chcem tiež objasniť, že film sa
netýka len dcéry. Je to zložitá rodinná dráma o závislosti, či už ide o samoliečiaceho sa
rodiča, o Millinu rakovinu alebo o drogovú závislosť jej priateľa.“

Biografia režisérky:
Shannon Murphy je austrálska filmová a televízna režisérka. Vyrastala v Hongkongu,
Singapure, Afrike a Austrálii. Ako režisérka začínala najprv v divadle, kde spolupracovala
napríklad so Sydney Theatre Company, Belvoir St Theatre, Griffin Theatre Company a
Darlinghurst Theatre Company. V roku 2013 absolvovala štúdium réžie na Austrálskej
filmovej, televíznej a rozhlasovej škole (AFTRS). Jej absolventský krátkometrážny film
Kharisma (2014) bol uvedený v Cannes, Toronte a Palm Springs. Okrem divadla a filmu
režírovala i niekoľko epizód úspešných televíznych seriálov – napríklad Rake, Love Child,
Offspring, Sisters a Killing Eve. Jej celovečerný režijný debut Kým sa skončí leto (Babyteeth,
2019) súťažil o Zlatého leva na MFF v Benátkach. Toby Wallace tam získal cenu Marcella
Mastroianniho pre najlepšieho mladého herca alebo herečku. Film uviedlo vyše dvadsať
festivalov na celom svete a v Palm Springs vybrali Shannon Murphy medzi Variety's 10
Director's to Watch (10 režisérov, ktorí stoja za pozornosť) pre rok 2020.
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Filmy – 2012: Being Brendo (TV seriál); 2013: The Comeback (krátkometrážny); 2014:
Love Me Tender (krátkometrážny); Kharisma (krátkometrážny); 2015: Pineapple Squat
(krátkometrážny); 2016: Eaglehawk (krátkometrážny); 2017: Love Child (TV seriál);
Offspring (TV seriál); Sisters (TV seriál); 2018: Rake (TV seriál); On the Ropes (TV seriál);
2019: Kým sa skončí leto (Babyteeth); 2020: Na muške (Killing Eve – TV seriál).
Vybrané ocenenia:
2019: Cena Marcella Mastroianniho pre najlepšieho mladého herca alebo herečku (Toby
Wallace) – MFF Benátky; Zvláštne uznanie – 15. Zurich Film Festival; Cena pre najlepšieho
herca (Toby Wallace) – 18. MFF Marakeš; Najlepší film v súťaži nových režisérov – 43. MFF
São Paulo; Cena divákov – 3. MFF Pingyao; 4. miesto v diváckej súťaži – 35. MFF Varšava;
2020: Cena mladej poroty – 10. Luxembourg City Film Festival; Cena poroty za najlepší
scenár – 48. MFF FEST, Belehrad (Srbsko); Variety's 10 Director's to Watch (Shannon
Murphy) – 31. MFF Palm Springs.
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