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Bertrand Bonello uvede v Praze Nevěstinec  

 
Francouzský režisér přijíždí do Prahy uvést v české předpremiéře svůj 

nový film Nevěstinec na zakončení Festivalu francouzského filmu 30. listopadu. 
Bonello, který ve svém dramatu popisuje dopad velkých sociálních změn 
z přelomu devatenáctého a dvacátého století na proslulé pařížské nevěstince, 
letos soutěžil o Zlatou Palmu na festivalu v Cannes.  
 

Bertrand Bonello natočil v roce 2001 celovečerní snímek Pornograf (Le 
Pornographe), do kterého obsadil kultovního herce Truffautových snímků Jeana-Pierra 
Léauda, a sklidil úspěch v Cannes, kde získal prestižní cenu FRIPESCI. Třetí Bonellův 
snímek Tiresia byl v roce 2003 uveden v hlavní soutěži festivalu v Cannes. Ve svých 
filmech se zaměřuje na spletité fyzické a citové vztahy. Kromě filmu se věnuje také 
hudební tvorbě, skládá hudbu ke svým celovečerním snímkům i ke snímkům dalších 
režisérů. V roce 2007 vydal album My New Picture, které doprovází jeho stejnojmenný 
krátký film uvedený na festivalu v Locarnu. Ve filmu z roku 2008 O válce (De la guerre) 
Bonello spolupracoval s herci Guillaumem Depardieu, Asií Argento a Mathieu Amalrikem. 
Snímek sklidil opět velmi pozitivní ohlas ve filmařské obci a na festivalu v Cannes byl 
zařazen do sekce Quinzaine des Réalisateurs. Ve svém zatím posledním filmu Nevěstinec 
(L'Apollonide – Souvenirs de la maison close, 2011), pokračuje Bonello ve zpracovaní 
erotických námětů a v odkrývání zákulisí obchodu s tělesností. Tentokrát vyšel Bertrand 
Bonello ze současné sociologické studie o pařížských „domech lásky“ na přelomu 19. a 
20. století. Filmový obraz prostitutek a jejich zákazníků v uzavřeném světě staví do 
popředí osudy dívek. Do role paní domu obsadil Bertrand Bonello francouzskou herečku a 
režisérku Noémii Lvovsky.  
 

V rámci Festivalu francouzského filmu během Večera krátkých filmů uvede 
Bertrand Bonello v úterý 29. listopadu v Kině 35 svůj film Cindy, the Doll is Mine, 
inspirovaný dílem americké konceptuální fotografky Cindy Sherman. Večera krátkých 
filmů ve Francouzském institutu v Praze se zúčastní také dva další francouzští umělci: 
Olivier Jahan, který představí svůj snímek Naposledy tě políbit, a režisér Foued Mansour, 
který uvede film Muž na nohou, snímek letos oceněný na festivalu v Cannes a na 
festivalu v Clermont-Ferrandu. 
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Festival se koná v celkem 14 partnerských kinech: v Kině 35 Francouzského institutu 

v Praze, v kinech sítě Europa Cinemas (Praha: Světozor, Lucerna, Brno: Art, České Budějovice: 
Kotva, Hradec Králové: Centrál, Olomouc: Metropol) a v multikinech CineStar (Praha: Anděl, České 
Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň).  
 
Všechny filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky, výjimečně s českým dabingem. 

Vstupné na festivalové projekce činí 89 Kč.  

Oficiální internetové stránky festivalu: www.festivalff.cz 

 
Festival pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice, Unifrance, Francouzský institut 

v Praze a Francouzské aliance v České republice. Produkci festivalu zajišťuje společnost Union Film. 

Festival vznikl v partnerství Hlavního města Prahy. 

Hlavním partnerem festivalu je Komerční banka.  

Partnerem festivalu je Peugeot Česká republika. 

Festival vznikl za významné podpory: TV5 Monde, Air France, Radisson BLU Alcron Hotel, Institut 

français, Europa Cinemas a Arte. 

Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. 

Mediální partneři: Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Český rozhlas 3 – Vltava, Radio 1, Lidové noviny, 

Lidovky.cz, Metro, Týden, Cinema, Dopravní podnik hlavního města Prahy, JCDecaux, Houser 

a Metropolis. 

Oficiální dodavatelé: Easy Talk, Jan Becher Pernod Ricard, Paul, Fishpoint, UPS. 

Festivalová znělka vznikla ve spolupráci s FAMU. 

Partnery výstavy jsou Komerční banka a Centrum FotoŠkoda. 

 


