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� Filmografie  
 

1988 – Chocolat 
1990 – S´en fout la mort 
1994 – J´ai pas sommeil / Nechce se mi spát  
1996 – Nénette et Boni 
1999 – Beau travail 
2001 – Trouble Every Day / Miluji tě k sežrání (Premiéra v ČR: 03.01.2002) 
2002 – Vendredi soir 
2004 – L´Intrus 
2009 – 35 rhums / 35 panáků rumu (Premiéra v ČR: 16.07.2009) 
2009 – White Material / Sama v Africe (Premiéra v ČR: 26.08.2010) 
2013 – Les Salauds / Parchanti spí dobře (Premiéra v ČR: 28.11.2013) 
 

 
� Životopis 

 
Claire Denis se narodila 21. dubna 1948 v rodině koloniálního úředníka. Větší část dětství prožila 
v Africe. Kvůli nemoci se ovšem samotářská a zasněná dívka musela vrátit do Francie. Brzy následuje 
svatba s fotografem a zápis na filmovou školu IDHEC, kterou dokončuje v roce 1972. Po několika 
krátkometrážních filmech z oblasti science-fiction debutuje na velkém plátně jako asistentka režie. 
Spolupracuje s režiséry Wendersem a Rivettem. V roce 1988 natáčí svůj první celovečerní film 
Chocolat, autobiografický příběh z milované Afriky. Je uveden na festivalu v Cannes a nominován 
na Césara za nejlepší režijní debut. Režisérka si brzy vytváří vlastní filmový svět, temný a drsný. Její 
následující dva snímky S’en fout la mort a  Nechce se mi spát (J’ai pas sommeil) jí brzy přinesou 
proslulost. Jako perfekcionistka si raději píše vlastní scénáře. Po filmu Beau travail, portrétu cizinecké 
legie v Džibuti, natáčí v roce 2002 snímek Vendredi soir, který poprvé představí herečku Valérie 
Lemercier v dramatické roli. Filmařka tvořící pro ženy se ve svých filmech zabývá otázkami lásky a 
touhy. Velkou roli hraje v její kinematografii hudba. V roce 2010 je Claire Denis předsedkyní poroty 
sekce Un Certain regard na festivalu v Cannes 2010. Následujícího roku zasedá v porotě na Festivalu 
amerického filmu v Deauville. V roce 2013 se vrací do Cannes, tentokrát jako soutěžící se svým 
posledním snímkem Parchanti spí dobře (Les Salauds). V současné době vyučuje na pařížské filmové 
škole Fémis.  


