JAMES HUTH

Hostem 25. ročníku Festivalu
francouzského filmu bude James
Huth, který představí svůj film
Nová hračka.
Francouzský režisér a scenárista
zahajuje
kariéru
celovečerní
krimi komedií Seriall Lover:
Vraždí z lásky (1998).

Na začátku milénia plánuje převést na filmové plátno jeden z komiksových dílů série
Dobrodružství Blakea a Mortimera. Po čtyřletém úsilí tento projekt sice vzdává, ale žánr
komedie jej nadále provází po zbytek jeho kariéry.
V roce 2005 režíruje komedii Brice de Nice, kde do hlavní role jihofrancouzského surfaře
z Nice obsadí herce Jeana Dujardina. Dujardin stejnou roli ztvární i v pokračování tohoto
filmu s názvem Brice 3 (2016).
S Jeanem Dujardinem dále spolupracuje i na francouzsko-argentinské komedii Rychlejší
než vlastní stín (2009), která je adaptací stejnojmenného komiksu z pera spisovatele René
Goscinnyho a kreslíře Morrise. Po boku Dujardina se ve filmu dále objevují například
Melvil Poupaud a Alexandra Lamy. Na scénáři filmu se kromě Jamese Hutha podílela i
jeho manželka, scenáristka Sonja Shillito, která bude rovněž hostem letošního festivalu.
V roce 2012 společně pracují na scénáři romantické komedie Un Bonheur n’arrive jamais
seul, kde hlavní roli ztvárnil Gad Elmaleh, jenž se proslavil díky filmům Půlnoc v Paříži
(2011), či později Pěna dní (2013). Společným počinem manželů je také další komedie
Rendez-vous chez les Malawas (2019) v hlavní roli s Christianem Clavierem, důvěrně
známým otcem křesťanské rodiny z filmu Co jsme komu udělali?
Nejnovější film režiséra Jamese Hutha a scenáristky Sonjy Shillito Nová hračka je
jakýmsi zrcadlem polarizované francouzské společnosti. Prostřednictvím komického děje
vypráví příběh rozmazleného teenagera z bohaté rodiny a Samyho, nočního hlídače
z předměstí. V hlavních rolích Jamel Debbouze a Daniel Auteuil.
Na Festivalu francouzského filmu bude film uveden v exkluzivní předpremiéře.
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