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Rozvedená umělkyně
Isabelle, v podání okouzlující
Juliette Binoche, hledá
životní lásku. Své naděje ale
vkládá do mužů, kteří jsou
spíše opakem tohoto ideálu.

Claire Denisová se po čtyřech letech vrátila na festival v Cannes se snímkem, který by se dal nazvat melodramatem
i romantickou komedií, pokud by však nepopřela nebo alespoň dovedně nepřevrátila veškerá klišé, která se
s těmito žánry pojí. Premisa je jednoduchá. Rozvedená umělkyně Isabelle, v podání okouzlující Juliette Binoche,
hledá životní lásku. Své naděje ale vkládá do mužů, kteří jsou spíše opakem tohoto ideálu. Režisérka s bravurou
sobě vlastní neprezentuje plynulý příběh, ale odhaluje pouze ty nejvýmluvnější pasáže z Isabellina života, které
dohromady skládají osobnost nerozhodné, neurotické, ale přesto stále neodolatelně šarmantní ženy, která až na
samém konci prozradí divákovi, co je jejím vodítkem k nalezení „toho pravého“.
Původní název Un beau soleil intérieur /Režie Claire Denis /Producent Olivier Delbosc, Curiosa Films / Scénář
Claire Denis, Christine Angot /Hudba Stuart Staples / Hrají Juliette Binoche, Gérard Depardieu, Valeria Bruni
Tedeschi, Nicolas Duvauchelle, Claire Tran /Kamera Agnès Godard /Střih Guy Lecorne /Rok výroby 2017 /Země
Francie /Jazyk francouzsky s českými titulky /Kopie DCP, blu-ray,DVD, MP4/Přístupnost do 12 let
nevhodný/Stopáž 94 min
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OFICIALNI TRAILER FILMU
Trailer filmu ve formátu MP4, dále HD Slide na platno jsou uloženy na dropboxu:
TRAILER MP4,SLIDE
Pravidelné informace najdete na našem FACEBOOKu

Trailer i slide ve formatu DCP je uložen na našem FTP ale bez přímého odkazu
Info pro kinosály Europa Cinemas: tento film se započítá do vašeho programu zahraničních
evropských filmů, pokud ho uvedete alespoň 3 krát.
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