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22.	 Festival	 francouzského	 filmu	 se	 kromě	 Prahy	 koná	 také	 v	 Brně,	 Ostravě,	
Českých	Budějovicích	a	Hradci	Králové	

20.	 -	 27.	 11.	 2019	 Praha,	 21.	 -	 27.	 11.	 2019	 Ostrava	 a	 České	 Budějovice,	 24.	 -	 28.	 11.	 2019	
Hradec	Králové,	24.	11.	-	1.	12.	2019	Brno	

Francouzské	velvyslanectví	v	České	republice,	Francouzský	institut	v	Praze,	Francouzské	aliance	
a	 společnost	 Unifrance	 pořádají	 v	 listopadu	 tradiční	 Festival	 francouzského	 filmu,	 který	 se	
uskuteční	v	Praze,	Brně,	Ostravě,	Českých	Budějovicích	a	Hradci	Králové.	

22.	 ročník	 Festivalu	 francouzského	 filmu	uvede	 dvanáct	 předpremiérových	 titulů,	 jimž	 vévodí	
výrazný	 snímek	Portrét	dívky	 v	plamenech	 režisérky	Céline	Sciammy	uvedený	v	hlavní	 soutěži	
letošního	 festivalu	 v	 Cannes.	 Hlavní	 role	 v	 tomto	 netradičním	 historickém	 dramatu	 ztvárnily	
Adèle	Haenel	a	Noémie	Merlant.	Dalším	výrazným	předpremiérovým	titulem	je	thriller	Arnauda	
Desplechina	 Slitování	 uvedený	 rovněž	 v	 hlavní	 soutěži	 v	 Cannes.	 Na	 programu	 je	 také	 nový	
snímek	 režisérky	 Anne	 Fontaine	Bílá	 jako	 padlý	 sníh	 s	 Isabelle	 Huppert	 v	 hlavní	 roli.	 Letošní	
předpremiérová	 sekce,	 která	 přináší	 neobvykle	 silné	 zastoupení	 režisérek,	 nabídne	 dále	 film	
Rebeccy	Zlotowski	Bezstarostná	dívka	uvedený	v	Cannes	v	 sekci	Quinzaine	des	 réalisateurs	 či	
erotikou	prodchnuté	dobové	milostné	drama	Curiosa	debutující	 režisérky	Lou	 Jeunet.	 Festival	
potěší	 rovněž	 milovníky	 poetiky	 francouzského	 kreslíře	 Jean-Jacquese	 Sempého,	 slavného	
spoluautora	 Mikulášových	 patálií.	 Diváci	 se	 mohou	 těšit	 na	 komedii	 Raoul	 Taburin,	 která	 je	
filmovou	 adaptací	 stejnojmenného	 komiksu	 tohoto	 tvůrce.	 V	 programu	 zazáří	 také	 hvězdně	
obsazená	komedie	Nicolase	Bedose	Tenkrát	podruhé.	V	hlavních	rolích	této	bláznivé	komedie,	
kde	 se	 prolíná	 současnost	 i	 retro	 sedmdesátých	 let,	 excelují	 Daniel	 Auteuil,	 Fanny	 Ardant,	
Guillaume	Canet	a	Doria	Tillier.	V	dramatu	Výjimeční	Vincent	Cassel	a	Reda	Kateb	ztvární	muže,	
kteří	 své	 životy	věnují	péči	a	vzdělávání	dětí	a	dospívajících	 s	autismem.	Festival	přinese	 také	
obnovenou	 premiéru	 kultovního	 snímku	 klasika	 francouzské	 kinematografie	 Alaina	 Resnaise	
Loni	 v	 Marienbadu.	 Ve	 filmu	 Překladatelé	 režiséra	 Régise	 Roinsarda	 se	 devět	 překladatelů	
ocitne	v	luxusním	sídle	bez	kontaktu	s	vnějším	světem,	za	úkol	mají	společně	přeložit	poslední	
díl	 úspěšného	 bestselleru.	 Do	 hlavní	 role	 snímku	 Yao	 obsadil	 režisér	 Philippe	 Godeau	 herce	
Omara	Sy.	Ten	jako	slavný	filmový	herec	přijíždí	do	Senegalu	navštívit	zemi	svých	předků.		

	



	
	

V	 komedii	 Rebelky	 režiséra	 Allana	 Mauduita	 hrají	 populární	 francouzské	 herečky	 Cécile	 de	
France,	Yolande	Moreau	a	Audrey	Lamy.	

Večer	krátkých	filmů	pořádaný	ve	spolupráci	s	Unifrance	uvede	osm	krátkometrážních	snímků,	
uskuteční	se	kromě	Prahy	také	v	Brně,	Ostravě	a	Českých	Budějovicích.	

Diváci	z	Brna,	Ostravy	a	Českých	Budějovic	se	mohou	vydat	také	na	snímky	ze	sekce	Filmové	hity	
a	 připomenout	 si	 tak	 filmy	 uvedené	 na	 letošním	 filmovém	 festivalu	 v	 Cannes	 jako	 je	Mladý	
Ahmed	 bratří	 Dardennů	 nebo	 syrový	 debut	 Zatoulaný	 Camilla	 Vidal-Naqueta.	 Populární	
francouzské	 komedie	 zastoupí	 svěží	 snímek	 Co	 jsme	 komu	 zase	 udělali?	 režiséra	 Philippe	 de	
Chauverona,	 který	 navazuje	 v	příběhu	 a	 v	 hereckém	 obsazení	 hlavních	 hrdinů	 na	 úspěšný	
snímek	Co	 jsme	 komu	 udělali,	 empatická	 komedie	 Neviditelné	 režiséra	 Louise-Juliena	 Petita	
nebo	romantický	příběh	Láska	bez	bariér	režiséra	Francka	Dubosca.	Zastoupeny	jsou	také	filmy	
pro	rodiny	s	dětmi	jako	je	snímek	Mia	a	bílý	lev,	příběh	o	africkém	dobrodružství	dívky	Miy	a	její	
rodiny.	

	

	

Oficiální	internetové	stránky	festivalu:	www.festivalff.cz	

Facebookové	stránky	festivalu:	www.facebook.com/festivalff	

	

Festival	se	koná	v	osmi	partnerských	kinech:		

v	kinech	sítě	Europa	Cinemas	(Praha	-	Kino	35	Francouzského	institutu,	Lucerna,	Světozor,	Brno	
–	Scala,	České	Budějovice	–	Kotva,	Hradec	Králové	–	Bio	Central,	Ostrava	–	Minikino)	a	v	Edison	
Filmhubu	v	Praze.	

Všechny	filmy	jsou	uváděny	v	původním	znění	s	českými	titulky	nebo	s	českým	dabingem.		

Vstupné	na	festivalové	projekce	činí	120	Kč.	
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