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HOSTÉ 18. FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO FILMU 
 
 
Na 18. Festival francouzského filmu dorazí hned několik delegací francouzských tvůrců. Své 
předpremiérové tituly osobně uvedou režiséři Xavier Beauvois, Arnaud Desplechin a Jean-
Pierre Améris. Režiséři Peter Dourountzis a Julien Bisaro představí své snímky během 
tradičního Večera krátkých filmů. 

Prvním z hostů je francouzský filmový herec, režisér a scénárista Xavier Beauvois, který má 
na svém kontě mimo jiné režii snímku O bozích a lidech, za který v roce 2010 získal cenu 
César pro nejlepší film. 

Režisér Xavier Beauvois 20. listopadu ve 21.00 v kině Světozor osobně uvede projekci filmu 
Cena slávy, který vypráví o jednom z nejpodivnějších únosů, které se kdy odehrály – o 
únosu Chaplinovy mrtvoly ve švýcarském městě Vevey. Česká premiéra tohoto snímku se 
chystá na 30. dubna 2016. V hlavních rolích se představí Benoît Poelvoorde a Roschdy Zem. 

Velmi očekávaným hostem 18. Festivalu francouzského filmu je režisér Arnaud Desplechin, 
který v Praze představí svůj nejnovější počin Tři vzpomínky. Diváci se s Arnaudem 
Desplechinem mohou setkat 23. listopadu v 18.30 v kině Lucerna. Romantický milostný 
příběh z období dospívání pak do české kinodistribuce vstupuje 3. prosince. 

Prvním Desplechinovým celovečerním filmem byla Učená pře aneb Můj pohlavní život  
z prostředí mladých intelektuálů, kterým vzbudil velký zájem kritiky. Následoval snímek 
Esther Kahn o židovské herečce žijící v Londýně koncem 19. století, oceněný jako 
francouzský film roku 2000 a nominovaný na Zlatou palmu v Cannes. Dalším ceněným 
snímkem byl film Králové a královna, za který získal Desplechinův oblíbený představitel 
Mathieu Amalric cenu César. Amalric a celá plejáda vynikajících francouzských herců - 
Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni a další – se sešla ve filmu Vánoční příběh, rovněž 
nominovaném na Zlatou palmu v Cannes. 

Večera krátkých filmů, který se koná 24. listopadu v Kině 35, se zúčastní režiséři Peter 
Dourountzis a Julien Bisaro. Krátký film Bloudění Petera Dourountzise získalo Cenu 
UniFrance za nejlepší krátký film roku 2015. Režisér Julien Bisaro uvede svůj mnoha cenami 
ověnčený krátký animovaný film Bang bang! 
 

Závěr festivalu bude patřit režiséru a scénáristovi Jean-Pierre Amérisovi, který předstoupí 
před pražské publikum se snímkem Rodina k pronájmu 25. listopadu ve 20.30 v Kině 35. 
Originální komedie o tom, co se stane, když svatební smlouvu nahradí smlouva o pronájmu, 
vstoupí do českých kin 3. prosince 2015. Hlavní roli osamělého, dobře situovaného muže,  

 



 

který se rozhodne své osamění vyřešit pronájmem rodiny, ztvárnil Benoît Poelvoorde.  

Jean-Pierre Améris je podepsán pod snímky Příběh Marie, Muž, který se směje, Láska s vůní 
čokolády a mnohé další. 

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  

 

 
 



 

 

 

 

 


