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Artcam films uvede: 
Střídavá péče (Režie: Xavier Legrand)

Původní název : Jusqu'à la garde

Film získal ocenění Stříbrného lva za nejlepší režii a Zlatého lva za nejlepší debut na Filmovém 
festivalu v Benátkách v roce 2017. Střídavá péče se stal vítězným snímkem sekce Nová Evropa, na 
letošním jubilejnim 25.ročníku mezinárodního festivalu Febiofest.
      
Česká premiéra filmu  v kinech se uskuteční  ve čtvrtek 19. 7. 2018.

Servis pro novináře: press@artcam.cz
Novinářská projekce filmu Neruda se uskuteční dne 11. 7. 2018 ve 14.00 v kině Lucerna.

Tiskové materiály, fotky, trailer, informace:
ARTCAM
TRAILER: YT CHANNEL ARTCAM
STRANKA FILMU
FTP : Trailer filmu ve formátu MP4, Facebook Cover, plakát, HD fotky
Pravidelné  informace najdete  na našem FACEBOOKu

Xavier Legrand vypráví příběh Juliena, který se po rozvodu rodičů ocitá ve střídavé péči. Eskalující spory 
mezi násilnickým otcem a nešťastnou matkou jej dovedou až na okraj propasti. Aby zabránil nejhoršímu,
je odhodlaný udělat cokoliv... K vytvoření atmosféry silného emocionálního napětí používá 
 režisér dlouhé, téměř dokumentární záběry.

Myriam a Antoine Bessonovi se rozvedli. Syna Juliena dostala do péče matka, která se snaží Juliena před 
jeho otcem chránit, o němž tvrdí, že je agresivní. Antoine však prosí o střídavou péči svého syna. Julien 
je svědkem stupňujícího se konfliktu mezi jeho rodiči a je donucen jít na hranici svých možností, aby 
zabránil tomu nejhoršímu. 
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Režie: Xavier Legrand
Scénář: Xavier Legrand
Kamera: Nathalie Durand 
Střih: Yorgos Lamprinos
Hrají: Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux
Přístupnost +15
Francie, 2017 | 93 minut | francouzsky | české titulky | premiéra:  19. 7. 2018

Distribuce v ČR s podporou : Festival Febiofest
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