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Festival francouzského filmu v Hradci Králové
Festival francouzského filmu se tradičně koná koncem listopadu. Na francouzské filmy
se můžete vydat i do Bia Central v Hradci Králové v termínu od 18. do 24. listopadu. Festival
bude zahájen projekcí snímku Hlas lásky.
V hlavní programové části festival uvede devět předpremiérových titulů, v jejichž čele
stojí hudební snímek inspirovaný životními osudy kanadské zpěvačky Céline Dion Hlas lásky.
Hlavní roli zpěvačky Aline ztvárnila oblíbená francouzská herečka Valérie Lemercier, která je
autorkou scénáře i režisérkou tohoto snímku. Film měl svou premiéru na letošním festivalu
v Cannes. Mezi předpremiérami zazáří také francouzsko-český animovaný film Přes hranici
režisérky Florence Miailhe. Celovečerní snímek vytvořený netradiční technikou animované
malby na skle získal Zvláštní uznání poroty na letošním festivalu animovaného filmu v Annecy
a vypráví nevšední příběh o cestě za svobodou a nadějí. Na programu je také psychologická
kriminálka Milenci uvedená v oficiální soutěži na festivalu v Benátkách v roce 2020. Režisérka
Nicole Garcia zde zpracovala poutavým způsobem téma milostného trojúhelníku.
Protagonisty tohoto snímku s prvky filmu noir jsou Stacy Martin, Pierre Niney a
Benoît Magimel. V předpremiéře uvede festival také nejnovější film významného
francouzského režiséra Jacquese Audiarda Paříž, 13. obvod. Černobílý snímek nositele
několika Césarů, který soutěžil o letošní Zlatou palmu v Cannes, je sondou do života dnešních
třicátníků, kterou doprovází dynamická hudba francouzského vizionáře elektronické hudby
Roneho. Do prostřední pařížského módního salónu Dior přenese diváky film režisérky Sylvie
Ohayon Haute Couture s Natalie Baye v hlavní roli. Festival nabídne také adaptaci prózy
Philippa Rotha Milostné rozmluvy. Pod názvem Podvod ji na filmové plátno přenesl režisér
Arnaud Deplechin a do hlavní role spisovatele Philipa obsadil Denise Podalydèse, v roli
Philipovy milenky se představí Léa Seydoux. Příběh odehrávající se v roce 1899 s názvem
Anarchisti natočil režisér Elie Wajeman, policista Jean Albertini v podání herce Tahara
Rahima byl velitelem vybrán, aby v utajení pronikl mezi anarchisty. Hlavním hrdinou komedie
Machr na 30 dnů je nemotorný mladý policista Rayane, jehož život změní mylná diagnóza
lékaře, která roztočí kolo bláznivých zážitků. Snímek z atraktivního prostředí sportovní
gymnastiky s názvem Olga natočil režisér Elie Grappe.
Sekce Filmy 2019 - 2020 divákům nabídne výběr filmů, které se na plátnech českých
kin objevily v poslední době. Dobrodružná, animovaná Princova cesta vypráví příbeh přátel na
magické cestě za poznáním, která vede podivuhodným velkoměstem až do neprobádaných
hlubin lesa. Dětskému publiku je určen také snímek režiséra Gillese de Maistre Vlk a lev:
Nečekané přátelství, který se natáčel se skutečnými zvířaty a bez digitálních triků. V dramatu
Pod hvězdami Paříže se žena bez domova a malý chlapec z Burkiny Faso vydávají na
strastiplnou cestu pařížským podsvětím, v hlavní roli Catherine Frot. Komedie Rodinu si
nevybereš má netypickou zápletku spočívající ve výměně těl a duší rodinných příslušníků. Moje
slunce Mad režisérky Michaely Pavlátové je příběhem Heleny, která opouští rodnou Prahu,
aby se v Kábulu vdala za přítele Názira a v exotice začala nový život. Sportovní drama Slalom
pojednává o univerzálním problému toxických vztahů a zneužité dominance.

Všechny filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky nebo s českým dabingem.
Vstupné na festivalové projekce je 130 Kč.
Oficiální internetové stránky festivalu: www.festivalff.cz
Facebookové stránky festivalu: www.facebook.com/festivalff

