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  Paula / Premiéra 25.1.2018 
 
 

Paula, za níž se náhle 
zabouchnou všechny dveře, 
se ocitá na mizině a se svou 
kočkou jako jediným 
majetkem se po dlouhé době 
vrací do Paříže. Do cesty jí 
přicházejí různí lidé, ona však 
míří ke svému vytčenému 
cíli – hodlá začít nový život 
a vrhnout se do něj po hlavě. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třicátnici Paulu po deseti letech opustil přítel. Rozhořčená žena, odmítající přijmout roli pasivní oběti, se náhle 
ocitá na ulici. Její cesta Paříží za znovunalezením nezávislosti a klidu, plná bizarních setkání, právě začíná. 
Šarmantní drama s komediálními prvky bylo vyhlášeno nejlepším debutem loňského festivalu v Cannes 
Někde mezi osamělým klenotem amerického filmu 70. let Wanda Barbary Lodenové a Frances Ha Noaha 
Baumbacha, která před několika lety provětrala občas příliš stojaté a do sebe zahleděné vody nezávislého filmu, 
naleznete Paulu. „Byla jsem pro něj vším, najednou nejsem nic,“ svěřuje se titulní postava, třicátnice na pokraji 
nervového zhroucení, způsobeného náhlým ochabnutím zájmu přítele, mondénního fotografa. Její odysea denní i 
noční Paříží právě začíná. Cesta za znovunalezením celistvosti duše, nezávislosti a především klidu. Léonor 
Serrailleová, jejíž šarmantní drama s komediálními prvky bylo v konkurenci pětadvaceti snímků vyhlášeno 
nejlepším debutem letošního festivalu v Cannes, představuje s nedocenitelnou pomocí herečky Laetitie Doschové 
nepředvídatelnou, hubatou, raněnou, oslnivou i upřímnou Paulu, fascinující ženu ve fascinujícím městě. 
 
Původní název Jeune femme /Režie Léonor Serraille / Scénář Léonor Serraille /Střih Clémence Carré /Kamera 

Émilie Noblet  /Hudba Julie Roué /Hrají Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane Seye Ndiaye 

/Produkce Sandra Da Fonseca /Rok výroby 2017/Země  Francie/Jazyk francouzsky s českými titulky/Kopie DCP, 

blu-ray,DVD, MP4/Přístupnost  přístupný/Stopáž  97 min. 
 
Propagační materiály, informace: 
ARTCAM 
YT CHANNEL ARTCAM 
STRANKA FILMU 
OFICIALNI TRAILER FILMU 
PROMO PACK PRO KINARE (Trailer filmu ve formátu MP4, HD Slide na platno, Facebook Cover, plakát, atd) 
 
Pravidelné  informace najdete  na našem FACEBOOKu 

 
Objednat film on-line 
 
Programace: Alena Vokounova, tel: 607 194 251, alena.vokounova@artcam.cz 
Tiskový servis: Jana Kalinova, jana.kalinova@artcam.cz 
Community manager : Adela Mrazová, messenger Facebook Artcam Films 

http://artcam.cz/
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