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 Filmografie  
 
1998 – Sitcom 
1999 – Les Amants criminels 
1999 - Gouttes d´eau sur pierres brûlantes / Kapky deště na rozpálených kamenech  
2000 – Sous le sable / Pod pískem 
2001 – 8 Femmes / 8 žen (Premiéra v ČR: 14.11.2002) 
2003 – Swimming Pool / Bazén (Premiéra v ČR: 25.12.2003) 
2004 – 5x2  
2005 – Le Temps qui reste / Čas, který zbývá (Premiéra v ČR:27.04.2006) 
2006 – Angel / Angel (Premiéra v ČR: 26.07.2007) 
2009 – Ricky / Ricky (Premiéra v ČR: 06.08.2009) 
2010 – Le Refuge / Útěk (Premiéra v ČR: 24.06.2010) 
2010 – Potiche / Profesionální manželka (Premiéra v ČR: 23.12.2010) 
2012 – Dans la maison / U nich doma  
2013 – Jeune & jolie / Jen 17 (Premiéra v ČR: 28.11.2013) 

 

 
� Životopis 

 
Narodil se v roce 1967 v Paříži. Po získání magisterského titulu v oboru kinematografie 
na univerzitě Paris I začíná v roce 1990 studovat režii na Fémis. Ještě za studia natáčí 
kamerou super 8 řadu krátkometrážních snímků. Po deseti letech natáčení krátkých filmů se 
v roce 1998 pouští do režírování svého prvního celovečerního snímku Sitcom. Překvapivé dílo 
se setkává s nadšeným přijetím a dostává se do oficiálního výběru Týdne kritiky 51. festivalu 
v Cannes 1998. Skutečného úspěchu však dosahuje až další snímek z roku 2000, Pod 
pískem. Poté už následuje jeden úspěch za druhým: 8 žen, 5x2 a Bazén s celou plejádou 
známých hereček (Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Charlotte Rampling či Ludivine 
Sagnier). S dalším filmem Profesionální manželka, v němž hrají Fabrice Lucchini, Gérard 
Depardieu, Jérémie Renier nebo Catherine Deneuve, přechází Ozon na žánr sociální komedie 
a definitivně si získává srdce diváků. Každý jeho nový film znovu překvapuje, jak scénářem, 
tak režisérským přístupem. Ve stejném roce, kdy zasedá v porotě 62. ročníku filmového 
festivalu v Berlíně, získává Zlatou mušli za nejlepší film a cenu poroty za nejlepší scénář 
za snímek U nich doma (Dans la maison) na festivalu v San Sébastian. Zatím poslední 
Ozonův snímek Jen 17 (Jeune & jolie) je úspěšně uveden v hlavní soutěži na festivalu 
v Cannes 2013. 


