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Praha, 18.11. 2015

Předpremiéru snímku TŘI VZPOMÍNKY 

uvede na Festivalu francouzského filmu 

režisér Arnaud Desplechin

Tři snímky z nabídky Film Distribution Artcam budou uvedeny na letoším Festivalu 

francouzského filmu, který se koná od 18. do 29. listopadu v Praze a dalších městech České 

republiky. 

Kromě filmů, které mají již svou distribuční premiéru za sebou – Marguerite a Dior a já – bude 

na festivalu v předpremiéře promítnut nejnovější snímek známého francouzského režiséra Arnauda 

Desplechina – romantické retro Tři vzpomínky. Režisér Desplechin osobně uvede projekci v pondělí 

23. 11. v 18:30 v kině Lucerna.

O FILMU:

Romantický milostný příběh o těžkostech dospívání a prvních láskách s charismatickým Mathieuem 

Amalricem v hlavní roli natočil uznávaný francouzský režisér Arnaud Desplechin, který je u nás známý díky 

svým jemně ironickým, typicky francouzským filmům o vztazích, rodině a době, ve které žijeme (Vánoční 

příběh, Králové a královna, Učená pře aneb Můj pohlavní život, Jimmy P., a další).

Do svého nejnovějšího filmu, který

měl premiéru na festivalu v Cannes, obsadil

oblíbeného francouzského herce Mathieua

Amalrica, jenž ztvárňuje hlavní postavu

Paula. Paul v retrospektivách vzpomíná na

zjitřené dny svého dětství a mládí.

Vzpomíná na svoji narušenou matku a

přísného otce, na dobrodružnou školní

cestu za železnou oponu, ale především

vzpomíná na Esther, svou osudovou

lásku… 

V ústředních rolích mladého Paula a Ester se představily nové hvězdy francouzského filmu Quentin 

Dolmaire a Lou Roy-Lecollinet.

Film, který kromě hereckých výkonů vyniká i svou vizuální stránkou, získal na letošním festivalu 

v Cannes v sekci Quinzaine des realisateurs cenu SCAD udělovanou francouzským tvůrcům. Českou 

premiéru měl na konci září Ostravě, kde zahájil Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko 2015, 

a kde kameramanka snímku Irinu Lubtchansky získala hlavní festivalovou cenu. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=v3o6xu-udFE
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Originální název:  Trois souvenirs de ma jeunesse / Režie: Arnaud Desplechin / Scénář: Arnaud 

Desplechin, Julie Peyr /  Kamera: Irina Lubtchansky / Zvuk: François Musy / Hudba: Grégoire Hetzel / 

Hrají: Quentin Dolmaire, Lou Roy-Lecollinet, Mathieu Amalric, Dinara Drukarova, Cécile Garcia-Fogel, André 

Dussollier / Rok výroby: 2014 / Země: Francie / Přístupnost: do 12 let nevhodný / Stopáž: 120 min 

Premiéra: 3. 12. 2015

Předpremiéra na Festivalu francouzských filmů (18.- 29. 11. 2015)

Více info a foto v tiskové kvalitě: http://artcam.cz/tri-vzpominky/

Tři vzpomínky na Festivalu francouzského filmu:

http://www.festivalff.cz/Trois-souvenirs-de-ma-jeunesse-1092

Praha

23.11. / 18:30 / Lucerna
25.11. / 18:30 / Světozor - Velký sál

Brno

20.11. / 20:30 / Scala

Hradec Králové

24.11. / 20:00 / Bio Central

České Budějovice

20.11. / 20:00 / Kotva

Ostrava

20.11. / 19:30 / Minikino

O REŽISÉROVI

Arnaud Desplechin (nar. 1960) 

vystudoval pařížskou filmovou školu IDHEC,

poté spolupracoval jako kameraman a

scenárista na krátkých filmech jiných

režisérů (Eric Rochant, Eric Barbier či

Patrick Grandperret). Režíroval dva krátké

hrané snímky - La vie des morts (Život

mrtvých, 1990), který získal  cenu Jeana

Viga, a La Sentinelle (Stráž).  

Jeho prvním celovečerním filmem

byla Učená pře aneb Můj pohlavní život 

(1996) z prostředí mladých intelektuálů, 
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Arnaud_Desplechin (vpravo) s herci Quentinem Dolmairem 
(vlevo) a Théem Fernandezem.
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kterým vzbudil velký zájem kritiky. Následoval snímek Esther Kahn (2000) o židovské herečce žijící v Londýně 

koncem 19. století, oceněný  snímek oceněn jako francouzský film roku 2000 a byl nominován na Zlatou palmu 

v Cannes. 

Dalším ceněným snímkem byl Králové a královna (Rois et reine, 2004), za který získal Desplechinův 

oblíbený představitel Mathieu Amalric cenu César. Amalric a celá plejáda vynikajících francouzských herců - 

Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon, Anne Consigny, Hippolyte Girardot, Emmanuelle Devos, Chiara 

Mastroianni – se sešla ve filmu Vánoční příběh (2008), rovněž nominovaném na Zlatou palmu v Cannes. 

V roce 2014 natočil psychologický snímek Jimmy P.  S Mathieuem Amalricem a Beniciem del Toroem v 

hlavních rolích psychoanalytika, antropologa a odborníka na kulturu původních obyvatel Ameriky Georgese 

Devereuxe (Amalric) a amerického Indiána Jimmyho Pickarda (Toro).

TISKOVÝ SERVIS:

Hedvika Petrželková, 

Film Distribution ARTCAM, 

tel. +420 776 167 567, 

email: hedvika.petrzelkova@artcam.cz, 

www.artcam.cz
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