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PROGRAM 18. FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO FILMU 
 
18. Festival francouzského filmu bude slavnostně zahájen ve středu 18. listopadu 2015  
v kině Lucerna předpremiérou úspěšné komedie Rodinka Bélierových, jejíž hlavní 
představitelka Louane Emera získala za svůj výkon Césara pro nejlepší začínající herečku.   

Francouzský institut v Praze připravil zahájení festivalu pro veřejnost v Kině 35 a nabízí 
projekci dvou filmů za cenu jedné vstupenky. Festival zahajuje v 19.00 projekce 
předpremiérového snímku Ve stínu žen Philippa Garrela a pokračuje ve 21.30 projekcí 
dalšího Garrelova snímku Žárlivost. Oba snímky zaujmou svým klasickým černobílým 
zpracováním. 
 
Festival bude zakončen 25. listopadu projekcí dalšího předpremiérového filmu Zbrusu nový 
zákon režiséra Jaco van Dormaela.  
 
Tři předpremiérové tituly do Prahy přijedou doprovodit jejich tvůrci. Režisér Xavier Beauvois 
20. listopadu ve 21.00 v kině Světozor osobně uvede projekci filmu Cena slávy, režisér 
Arnaud Desplechin představí svůj nejnovější počin Tři vzpomínky 23. listopadu v 18.30 
v kině Lucerna a režisér Jean-Pierre Améris předstoupí před pražské publikum se snímkem 
Rodina k pronájmu 25. listopadu ve 20.30 v Kině 35. 

Během 18. Festivalu francouzského filmu bude uvedeno celkem 57 filmů. Festival se kromě 
Prahy koná  také v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a Hradci Králové. 

 

Předpremiéry 

Výběr předpremiérových titulů nabízí 12 žánrově pestrých celovečerních filmů, kterým 
vévodí  tituly uvedené v hlavní soutěži na letošním festivalu v Cannes. 
 

Nejmladší diváky festival potěší slavným příběhem Malého prince v animovaném 
filmu Marka Osborna. Česká premiéra 3. prosince 2015, film uvádí společnost A-Company 
Czech. 

 
Zbrusu nový zákon  je nejnovější snímek režiséra Jaco van Dormaela. Komedii 

postavenou na skvělém scénáři a chytré situační komice uvádí do kin 24. prosince 2015 
společnost Aerofilms.  
 

 

 



 

Romantický milostný příběh z období dospívání Tři vzpomínky natočil režisér Arnaud 
Desplechin. Česká premiéra  je 3. prosince 2015, film uvádí společnost Film Distribution 
Artcam. 

Mezi předpremiérami zazáří také originální komedie Jean-Pierra Amérise Rodina 
k pronájmu. Komedii o tom, co se stane, když svatební smlouvu nahradí smlouva o 
pronájmu, uvede do českých kin společnost Mirius FD 3. prosince 2015. 

Hudební komediální drama Rodinka Bélierových o dceři neslyšících rodičů, u které 
učitel hudby objeví velký talent, natočil Eric Lartigau. Do kin uvede v březnu 2016 
společnost Film Europe. 

Pozornost si zaslouží také nový snímek Benoîta Jacquota Deník komorné vyprávějící 
příběh ambiciózní a krásné pokojské, která na francouzském venkově pracuje pro rodinu 
boháčů. Česká premiéra: 3. března 2016, film uvádí společnost Film Europe. 

Případ SK1 režiséra Frédérica Telliera vypráví příběh mladého policejního inspektora 
vyšetřujícího brutální sériové vraždy. Česká premiéra je plánovaná na rok 2016, film uvádí 
společnost Film Europe.  

 
Společnost Film Europe v roce 2016 uvede 5 dalších filmů:  
 
Ve stínu žen, česká premiéra 7. dubna 2016 
 
Cena slávy, česká premiéra 30. dubna 2016 
 
Daleko od lidí, česká premiéra 9. června 2016 
 
Pomalu a zběsile, česká premiéra 9. června 2016 
 
Pan Bezchybný, česká premiéra v roce 2016 

 
 

 
Výběr české kritiky 
 
Další francouzské filmové novinky, které se setkaly s velkým ohlasem na mezinárodních 
festivalech a které zatím nemají českého distributora, uvede pražská část festivalu  
v soutěžní sekci Výběr české kritiky. Tyto snímky se utkají o Cenu diváků TV5MONDE a 
český distributor, který se rozhodne uvést vítězný snímek do distribuce v ČR, získá finanční  
podporu v hodnotě 1500 Eur společnosti TV5MONDE na propagaci snímku. Sekce Výběr 
české kritiky nabídne například thriller režiséra Vincenta Garenqa  Aféra Clearsteam, 
komedii Richarda Berryho Naše ženy, drama Zimní píseň Otara Iosselianiho, drama Zákon 
trhu režiséra Stéphana Brizého, které si z letošního festivalu v Cannes  odneslo cenu za 
mužský herecký výkon v hlavní roli na  pro Vincenta Lindona či nový snímek režiséra 
Philippe Le Guay Florida, ve kterém roli otce trpícího stařeckou demencí ztvárnil Jean 
Rochefort.  
 
 



 

Sekce ELLE(S)  
 
Ženským ikonám francouzské kinematografie je věnován cyklus ELLE(S), který připomene 
francouzské filmové hvězdy v dnes již klasických filmech a přiblíží vzájemné prolínání světa 
filmu a módy v dokumentu o historii časopisu ELLE. Snímek A ELLE stvořila ženu režiséra 
Davida Teboula popisuje začátky časopisu ELLE, ukazuje významný vliv ELLE na módu, 
trendy i na utváření ženského postavení v šedesátých letech. Součástí filmu jsou exkluzivní 
rozhovory s módními návrháři, šéfredaktorkami a sociology. Archivní záběry přibližují ducha 
a módní trendy posledních šedesáti let.  
 
Kromě unikátního dokumentu o historii časopisu ELLE sekce ELLE(S) představí filmy, ve 
kterých hlavní role ztvárnily filmové hvězdy 60. a 70. let jako jsou Brigitte Bardot, Catherine 
Deneuve, Jeanne Moreau, Isabelle Huppert, Fanny Ardant nebo Anna Karina. Tyto hvězdy 
Festival francouzského filmu uctí uvedením kultovních snímků režisérů Jean-Luca Godarda, 
Françoise Truffauta a Jacquese Demyho Pohrdání, Paraplíčka ze Cherbourgu, Jules a Jim, 
Zachraň si kdo můžeš (život),  Konečně neděle! a Bláznivý Petříček.  Před hranými filmy ze 
sekce ELLE(S) bude promítán dokument 4 krát D o čtyřech herečkách Catherine Deneuve, 
Marii Dubois, Françoise Dorléac a Mireille Darc. 
 
Projekci dokumentu A ELLE stvořila ženu Davida Teboula doplní promítání jeho dalších dvou 
dokumentárních snímků. Oba jsou věnovány ikoně francouzské módy Yves Saint Laurentovi. 
Dokument o jeho módním salónu má název Yves Saint Laurent 5, avenue Marceau, snímek 
mapující život Saint Laurenta režisér nazval Yves Saint Laurent, jak šel čas. 
 
Filmové projekce sekce ELLE(S) doplní panelová diskuze, které se kromě současné 
šéfredaktorky české verze časopisu ELLE Andrey Běhounkové zúčastní další hosté spojení 
s českou ELLE.  
 
 
Večer krátkých filmů 
Na programu 18. Festivalu francouzského filmu nebude letos chybět ani oblíbený Večer 
krátkých filmů, který proběhne v Praze, Brně, v Českých Budějovicích a Ostravě. 
 
 
Filmové hity 
Sekci Filmové hity vévodí film o srílanském přistěhovalci Dheepan od režiséra Jacquese 
Audiarda, který získal Zlatou palmu, hlavní ocenění pro nejlepší film na mezinárodním 
filmovém festivalu v Cannes 2015. Dalším v Cannes oceněným filmem je  romantické drama 
Můj král, cenu pro nejlepší herečku za roli v tomto filmu získala Emmanuelle Bercot. Chybět 
nebudou ani tituly pro děti jako jsou Pírkova dobrodružství nebo Mune, strážce měsíce, 
které jsou již v české kinodistribuci.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zvláštní uvedení 
 
Podivuhodná kina: Lucerna 3D 
Kolekce dokumentů Mythical Cinemas představuje slavné kinopaláce světa. Jedním z nich je 
pražská Lucerna. Dokument vznikl v režii Joëla Fargese v česko-francouzské koprodukci za 
účasti České televize. Ve snímku vystupuje publicistka Tereza Brdečková. 
 
 
Výstava filmových plakátů - ON/A na filmovém plakátu 60. let 
 
Výstava vybraných originálů československých filmových plakátů doprovází letošní 18. 
ročník Festivalu francouzského filmu, který se rozhodl uctít ženské ikony francouzské 
kinematografie 60. let. Vystavené plakáty, které při této příležitosti zapůjčil Národní filmový 
archiv, skládají stejný hold i ikonám mužským. 
 
 
 
Festival se koná v osmi partnerských kinech: v Kině 35 Francouzského institutu v Praze, v 
kinech sítě Europa Cinemas (Praha - Lucerna, Světozor, Brno – Scala, České Budějovice – 
Kotva, Hradec Králové – Bio Central, Ostrava – Minikino) a v pražském multikině CineStar 
Anděl. 
 
Všechny filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky nebo s českým dabingem. 
Vstupné na festivalové projekce činí 100 Kč.  
 
Oficiální internetové stránky festivalu: www.festivalff.cz 
Facebookové stránky festivalu: www.facebook.com/festivalff 
www.youtube.com/FrancouzskyInstitut  

 
 
 
 
 
 



 

 
 


