CYKLUS JACQUES DEMY
Jacques Demy dosáhl mezinárodního úspěchu filmem Les Parapluies de Cherbourg
a svou slávu jen prohloubil filmy Les demoiselles de Rochefort a Peau d’âne. Byl to
kouzelník, v jehož filmech hrála důležitou roli hudba a často využíval kontrastu snového
až pohádkového děje s nešťastným a pochmurným koncem.
Pojďme si připomenout část díla tohoto vizionářského režiséra.

LA BAIE DES ANGES

TITULKY

neděle 20. ledna ve 21:00

Jeanne Moreau uznává jediné pravidlo: pravidlo hry !
Caron naučí svého kolegu Jeana hrát. Začátečnický úspěch Jeana
povzbudí a rozhodne se vypravit do kasin na Azurovém pobřeží.
V Nice potká krásnou Jackie, se kterou ho spojuje vášeň pro hazardní
hru i vášeň milostná.

režie: Jacques Demy (Francie, 1962)
hrají: Jeanne Moreau, Claude Mann
O filmu: Jacques Demy dostal nápad na film na festivalu v Cannes,
městu kasin a Jeanne Moreau jej v tom podpořila.
Trailer

UNE CHAMBRE EN VILLE

TITULKY

neděle 27. ledna ve 21:00

Když životem projde vášeň a všechno odnese…
V tomto muzikálu se vášnivě miluje dělník s dcerou aristokratky
za bezmocného přihlížení jejího buržoazního manžela i matky.

režie: Jacques Demy (Francie, 1982)
hrají: Danielle Darrieux, Michel Piccoli
ocenění: 9 nominací na cenu César 1983
O filmu: hlavní role měli původně hrát Gérard Depardieu a Catherine
Deneuve. Ta ale odmítla být dabována a z filmu odstoupila. Roli
posléze odmítl i Gérard Depardieu.
Trailer

LOLA

TITULKY

neděle 3. února ve 21:00

Óda na lásku kabaretní tanečnice
Nantes, Roland, mladík po ztrátě iluzí se náhodou setká s kamarádkou
z dětství Cécile. Z Cécile se mezitím stala kabaretní tanečnice Lola,
která svádí projíždějící námořníky.

režie: Jacques Demy (Francie/Itálie, 1961)
hrají: Anouk Aimée, Marc Michel, Jacques Harden
ocenění: 2 nominace na cenu BAFTA Awards v roce 1963 (Nejlepší
film, Nejlepší zahraniční herečka)
Trailer

O filmu: Lola je první celovečerní film Jacquese Demyho, který
produkoval Georges de Beauregard, producent Godardova À Bout
de souffle.

Stáhněte si fotografie

> Portrét Jacquese Demyho
> Otestujte své znalosti ve speciálním kvízu!
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