MICHEL SEYDOUX
Michel Seydoux bude hostem 25. ročníku Festivalu
francouzského filmu, kde představí svůj první
režisérský a scenáristický počin Srdce dubu.
Seydoux má za sebou bohatou kariéru jako producent
45
filmů.
Pracoval
s významnými
tvářemi
celosvětového renomé a jeho jméno je spojováno
s filmovými společnostmi Gaumont a Pathé.
První velký úspěch mu přinesl film Cyrano
z Bergeracu
s hereckým
obsazením
Gérarda
Dépardieua, který za tento film v roce 1990 získal
cenu za nejlepší herecký výkon na festivalu v Cannes.
Snímek byl dále oceněn Zlatým glóbem za nejlepší
cizojazyčný film v roce 1991, odnesl si ceny Britské
filmové akademie za nejlepší kameru, hudbu,
kostýmy a masky a získal 11 Césarů, včetně Césara
za nejlepší film 1990.
Seydoux dále spolupracoval na produkci několika filmů ruského režiséra Nikity Michalkova,
jehož filmy Urga, Unaveni sluncem, či Lázebník sibiřský získaly řadu ocenění na filmových
festivalech v Benátkách, v Cannes či na Academy Awards. V roce 2013 spolupracoval na
snímku Jodorowsky’s Dune, který dokumentuje příběh neuskutečněné realizace filmové
adaptace kultovního sci-fi románu Duna Franka Herberta.
Seydoux se ukázal i v hereckém světle jednoho ze svých produkčních filmů Toxic Affair po
boku Isabelle Adjani a v hudebním doprovodu Gorana Bregoviće.
Na Festivalu francouzského filmu Seydoux představí dokumentární film Srdce dubu, který
režíroval spolu s Laurentem Charbonnierem, známým přírodopisným dokumentaristou,
jenž se proslavil zejména snímkem Zamilovaná zvířata, který v roce 2008 získal Césara za
nejlepší dokument.

Produkce
1990 – Cyrano z Bergeracu |Jean-Paul Rappeneau
Academy Awards 1991, BAFTA 1992, César 1991, Golden Globes 1991, Cannes 1990
1991 – Urga | Nikita Michalkov | Benátský filmový festival, 1991
1994 – Unaveni sluncem | Nikita Michalkov | Oscar 1995, Cannes 1994
1998 – Lázebník sibiřský | Nikita Michalkov
2013 – Jodorowsky’s Dune | Frank Pavich
Herec
1993 – Toxic Affair | Antoine Lacomblez | Cannes 1993
Režie a scénář
2022 – Srdce dubu | Laurent Charbonnier, Michel Seydoux | Berlinale 2022

