S Moliérom na bicykli
Komediálna dráma
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v kinách 2014
„Neľudskej Alcestovej dokonalosti môže konkurovať iba ľudskosťa tolerantnosť jeho
priateľa Filinta.”
Režisér Philippe Le Guay s hercom a scenáristom Fabrice Luchinim nám vďaka do detailov
prepracovanému scenáru a vizuálne podmanivému zachyteniu malebného pobrežia Atlantiku i cesty
na bicykli ponúkajú vynikajúci film pre skutočného fajnšmekra.
Gauthier Valence (Lambert Wilson) je úspešný herec. Je hlavnou hviezdou v divákmi
obľúbenom televíznom seriáli, ktorý mu prináša dostatok peňazí aj slávy. Do cesty sa mu však
pripletie ambiciózny divadelný projekt a jeho herecký sen stvárniť postavu Molièrovho Mizantropa.
Samozrejme, Gauthier automaticky vidí v hlavnej úlohe Alcesta sám seba a vedľajšiu postavu hry,
Filinta, chce získať pre svojho priateľa, Serge Tanneura (Fabrice Luchini). Ten však pred niekoľkými
rokmi odišiel z mesta a žije v zapadnutom kúte Francúzska na brehoch Atlantiku. Na ceste za
získaním svojej vysnenej roly a presvedčením svojho priateľa (a možno súpera), aby sa vrátil do
mesta, Gauthier nájde odpovede na ešte neznáme otázky. Serge totiž verí, že obaja sú vhodnými
adeptmi na stvárnenie oboch postáv, no zároveň si uvedomuje, koľko času a námahy bude musieť
tomu obetovať. Nájde Serge spoločnú reč s človekom, ktorý má úplne iný prístup k životu?
Emócie a pocity oboch postáv sú vo filme vyjadrené prostredníctvom citovaných replík zo
známej Molièrovej hry, čo z Le Guayovej snímky robí zaujímavý metafilm, spájajúci divadlo a film, a
prelínajúci príbeh postáv so samotnou divadelnou hrou.

Rok výroby: 2013
Krajina pôvodu: Francúzsko
Jazyková úprava: České titulky
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Dĺžka: 104 min.
Zvuk: Dolby Digital
Obrazový formát: 1 : 1,85
Distribučný formát: DCP, DVD, Blu-ray
Film Europe s. r. o., Matúškova 10, 831 01 Bratislava
IČO: 35 934 271, IčD: SK2022007460
Spisová značka: OR Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 35944/B
Tel.: +421 2 54 65 08 22, Fax: +421 2 54 79 36 53

