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17. FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU V OSTRAVĚ
20. – 26. listopadu 2014
Letos zavítá Festival francouzského filmu také do Ostravy. Již 17. ročník se zde uskuteční
v Minikině od 20. do 26. listopadu. Zároveň se festival koná v Praze, Brně, Českých
Budějovicích a Hradci Králové. Stěžejní část programu divákům představí osm nových
francouzských filmů, které budou uvedeny v předpremiéře.
Předpremiérám vévodí tituly, které byly uvedeny v hlavní soutěži na letošním festivalu
v Cannes, jako například nejnovější snímek bratří Dardennů Dva dny, jedna noc, ve kterém
exceluje Marion Cotillard, či nové zpracování životního příběhu slavného módního navrháře
z dílny režiséra Bertranda Bonella Saint Laurent, jehož ztvárnil mladý populární herec
Gaspard Ulliel. V této nové verzi zaměřené na sedmdesátá léta v kariéře a životě Yvese
Saint Laurenta se dále představí Jéremie Renier, Louis Garrel, Amira Casar či Léa Seydoux.
Žánrově pestrá sekce předpremiér dále nabídne detektivní příběh Láska je dokonalý zločin
režisérské dvojice Arnauda a Jean-Marie Larrieuových, pozoruhodný psychologický snímek
Arnauda Desplechina Jimmy P. – Psychoterapie prérijního indiána, životopisný film Violette
režiséra Martina Provosta líčící osudové setkání začínající spisovatelky z nuzných poměrů
Violette Leduc se Simone de Beauvoir či intimní Příběh Marie inspirovaný skutečným
osudem slepé i hluchoněmé dívky Marie Heurtin odehrávající se v 19. století v prostředí
kláštera, který vynikajícím způsobem zpracoval režisér Jean-Pierre Améris a který získal
cenu Variety v Locarnu. Komedie režisérky Audrey Dana Sex v Paříži nabídne přehlídku
oblíbených francouzských hereček jako jsou Isabelle Adjani, Leatitia Casta, Sylvie Testud či
Julie Ferrier. Předpremiérovou sekci uzavírá nejnovější film významného francouzského
režiséra Benoîta Jacquota Tři srdce, který byl uveden v hlavní soutěži letošního festivalu
v Benátkách. V hlavních rolích milostného trojúhelníku zaujmou svým výkonem Charlotte
Gainsbourg, Chiara Mastroianni a Benoît Poelvoorde.
Festivalový program v ostravském Minikině doplní uvedení nového filmu Oliviera Assayase
Sils Maria, v němž podala vynikající herecký výkon Juliette Binoche, která letos oslavila
významné životní jubileum.

Na programu 17. Festivalu francouzského filmu nebude ani letos chybět oblíbený Večer
krátkých filmů.
Tak jako každoročně budou mít diváci možnost zhlédnout rovněž francouzské snímky
uvedené do české distribuce v roce 2013/2014, které již nejsou v běžné nabídce kin a které
si tak budou moci ještě dodatečně vychutnat. Festival v této sekci uvede komedii Co jsme
komu udělali? režiséra Philippa de Chauverona a drama Diplomacie režiséra Volkera
Schlöndorffa.
Festival se v Ostravě koná v Minikině, Kostelní 3, od 20. do 26. listopadu.
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
Festival pořádají Francouzský institut v Praze, Francouzské velvyslanectví v České republice,
Unifrance a Francouzské aliance v České republice.
Generálním partnerem festivalu je Komerční banka.
Hlavními partnery festivalu jsou
Marionnaud, Bageterie Boulevard.
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Partneři festivalu: TV5MONDE, Air France, Radisson BLU Alcron Hotel.
Mediální partneři:
Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Vltava, Lidové noviny, Lidovky.cz, Cinema, Elle,
Metropolis, Respekt, Radio 1, Xantypa, Dopravní podnik hlavního města Prahy, JCDecaux.
Oficiální dodavatelé: Jan Becher - Pernod Ricard, Nespresso, Fransýr, Fishpoint, Indigo
Print, Novoměstská radnice - Praha 2, UPS, R.U.R.
Festivalová znělka vznikla ve spolupráci s FAMU.

