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Praha, 13. listopadu 2017

Herečka Catherine Frot, představitelka nejslavnější falešné zpěvačky na
světě Marguerite, bude hostem 20. Festivalu francouzského filmu
Herečka Catherine Frot uvede spolu s režisérem Martinem Provostem pražskou premiéru filmu
Polibek od Beatrice, kde hraje po boku Catherine Deneuve. Catherine Frot před dvěma lety
natáčela v Praze příběh Marguerite o nejslavnější falešné zpěvačce na světě. Diváci festivalu měli
možnost ocenit herecký výkon Catherine Frot ve filmu Z prezidenstké kuchyně. Režisér Martin
Provost navštíví festival již podruhé, v roce 2014 zde uvedl film Violette.
Dalšímí hosty Festivalu francouzského filmu budou režiséři režisér Jacques Doillon a Edouard
Delluc. Jacques Doillon osobně uvede předpremiéru filmu Rodin a také se zúčastní slavnostního
zahájení festivalu v kině Lucerna. Na slavnostní předpremiéru svého filmu Gauguin přijede režisér
Edouard Delluc.

Česká premiéra filmu Polibek od Beatrice proběhne ve čtvrtek 7. prosince 2017, film do kin uvede
společnost Artcam films.

Synopse filmu: Claire žije podle pravidel. Pracuje jako porodní asistentka a svůj život zasvětila
službě ostatním. Jenže porodnici, kde pracuje, budou brzy zavírat. A do toho se znovu objevuje
Béatrice, bývalá milenka jejího zemřelého otce, vrtošivá a sobecká žena, která je jejím pravým
opakem.

Další hosté festivalu
Předpremiéru filmu Rodin uvede režisér Jacques Doillon, který se také zúčastní slavnostního
zahájení festivalu v kině Lucerna. Roli sochaře Rodina ztvárnil herec Vincent Lindon. Film vstupuje
na plátna českých kin 30. listopadu 2017 se společností Film Europe.
Synopse filmu: V roce 1880 získává Auguste Rodin svou první státní zakázku: Bránu pekel. Žije s
Rose, svou odvěkou přítelkyní, ale poznává mladou Camille Claudel, která je jeho nejnadanější
žačkou. Camille se stává nejprve jeho asistentkou a později i milenkou. Po jejich rozchodu
pokračuje sochař zaujatě v práci na svém díle, jehož smyslnost vyvolává zamítavé reakce i nadšení.
Na slavnostní předpremiéru svého filmu Gauguin přijede režisér Edouard Delluc. Do hlavní role
svého filmu obsadil Vincenta Cassela. Film do kin uvede 10. května 2018 společnost Film Europe.
Synopse filmu:
Rok 1891. Gauguin se usazuje na Tahiti. Chce malovat v divočině, zcela svobodně, daleko od
morálních, politických a estetických kódů civilizované Evropy. Vydává se do džungle, potýká se se
samotou, chudobou a nemocí. Ale také poznává Tehuru, která se stane jeho ženou a modelem pro
jeho nejlepší obrazy

www.festivalff.cz
www.facebook.com/festivalff
Vstupné na festivalové projekce činí 100 Kč.
Všechny filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky nebo s českým dabingem.
Festival se koná v osmi partnerských kinech:
v kinech sítě Europa Cinemas (Praha - Kino 35 Francouzského institutu, Lucerna, Světozor, Brno –
Univerzitní kino Scala, České Budějovice – kino Kotva, Hradec Králové – Bio Central, Ostrava –
Minikino) a v pražském multikině CineStar Anděl.

