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Vlk v rouše beránčím
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Režie: Dominik Moll
Kamera: Matthieu Poirot - Delpech
Hudba: David Sinclair Whitaker
Hrají: Laurent Lucas, Sergi Lopez, Mathilde Seigner, Sophie Guillemin, Liliane Rovere ad.

Normální mladá rodinka. Táta Michel (Laurent Lucas), máma Claire (Mathilde Seigner) a tři malé 
dcerky, dokonale odsávající rodičům energii. Začátek prázdnin a úporné vedro. Rodina míří autem do 
pět let rozestavěného prázdninového domu, který je neustálým zdrojem mnoha problémů. Náležitě je 
prohlubují i rodiče Michela. Pochopitelně nervy mladého páru jsou značně pocuchány, když v tom se 
zjeví Harry.../Sergi Lopez/, dobro samo, muž, který je odhodlán udělat VŠECHNO pro Michelovo 
štěstí.

Druhý celovečerní film režiséra Dominika Molia (první byl Intimité) je založen, podle slov režiséra, 
především na napětí. Je to napínavý film a zároveň komedie, ve které se prolíná radost s obavou. 
Harryho řešení nahánějí strach, ale poskytují také zábavu. Jsou děsivá, protože jsou zločinná, ale 
radostná, protože osvobozuji. Jak se vyjádřil sám Dominik Moll: „Nechci napadat diváka, chci ho 
vtáhnout do filmu a zkusit film natočit tak, aby byl zábavný i při úzkostných scénách".
Vedle výborného Laurenta Lucase a Sergia Lopeze vyniká také Mathilde Seigner, sestra slavné 
Emmanuelle Seigner.
Film získal mnoho nominací a ocenění na různých festivalech, připomeňme si alespoň získání čtyř 
Césarů (nejlepší herec -Sergi Lopez, režie, střih, zvuk), dále nominace na cenu Britské filmové 
akademie BAFTA jako nejlepší neanglicky mluvený film a ocenění Evropskou filmovou cenou za 
nejlepší mužský herecký výkon -  Sergi Lopez. A v neposlední řadě nominace na Zlatou palmu na 
Filmovém festivalu v Cannes 2001.

půjčovné: 50%
doporučená přístupnost: od 15 let 
barevný, české titulky, 117 min. 
ŠÚ kopie, Dolby Digital SRD

žánr: thriller 
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