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ZAKONČENÍ 17. FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO FILMU V KINĚ SVĚTOZOR A CAFÉ
NEUSTADT
17. Festival francouzského filmu se chýlí ke svému konci. Slavnostní zakončení se uskuteční
ve středu 26. listopadu od 19.00 v kině Světozor a po projekci večer pokračuje v Café
Neustadt.
Zakončovacím snímkem je film Saint Laurent, který reprezentuje Francii v soutěži o Oscara
2015. V novém zpracování životního příběhu slavného módního návrháře z dílny režiséra
Bertranda Bonella hlavní roli 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. Bertrand Bonello ve svém
posledním filmu ukazuje radosti i trápení muže, který chtěl být nejlepším své generace,
chtěl zavést módu do ulic a obléknout moderní ženu ve světě, který se mění ve víru večírků
a bezstarostnosti. Jeden z největších návrhářů všech dob se setkal se sedmdesátými léty,
které přineslo nezvratné změny.
Součástí závěrečného večera bude také vyhlášení divácké ceny TV5MONDE. Diváci volili
nejlepší snímek ze sekce Soutěž - Výběr české kritiky, ve které byly uvedeny filmy doposud
nezakoupené do filmové distribuce v ČR. Společnost Air France do divácké soutěže věnovala
dvě zpáteční letenky Praha - Paříž. Výherce soutěže bude také vyhlášen během slavnostního
zakončení festivalu.
Po projekci večer pokračuje v Cafe Neustadt v Novoměstské radnici – Praha 2, který je
volně přístupný veřejnosti. O hudbu se postará Radio 1 s DJs Tea Jay Ivo & Pierre Urban.
Festival francouzského filmu kromě Prahy probíhá současně v Brně, Českých Budějovicích,
Hradci Králové a Ostravě. V regionech bude festival zakončen nejnovějším snímkem bratří
Dardennů Dva dny, jedna noc, ve kterém exceluje Marion Cotillard a který reprezentuje
Belgii na klání o Oscarech. Distribuční společnost Film Europe uvede tento snímek do
distribuce 4. 12. 2014.
Oficiální internetové stránky festivalu: www.festivalff.cz
Facebookové stránky festivalu: www.facebook.com/festivalff
www.youtube.com/FrancouzskyInstitut

