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Náměsíčnost Náměsíčnost Náměsíčnost Náměsíčnost –––– šílená láska  šílená láska  šílená láska  šílená láska –––– předtucha zločinu… předtucha zločinu… předtucha zločinu… předtucha zločinu…    
    

Une Aventure / Francie, Belgie 2004/ 100 min / milostný thriller /zvuk DTS, 1:2.35/      

        francouzsky + české titulky / 15+ / fotografie ke stažení na www.artcam.cz 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Julien se nově přestěhoval se svou přítelkyní Cécile do 

pařížské čtvrti a pracuje v noci jako technik ve známé 

pařížské videotéce. Jednou v noci, když se vrací 

domů, uvidí přes sklo z chodby domu bosou a 

zraněnou dívku, která mokne v dešti, oblečená jen v 

noční košili. Vypadá, jako by potřebovala pomoct, ale 

dřív, než Julien může zasáhnout, dívka zmizí do noci. 

Druhého dne potká tutéž dívku, Gabrielle, která je 

však sebevědomá a elegantní. Julien ženu stále 

sleduje, až zjistí, že bydlí naproti němu, s malým 

synkem a přítelem Luisem a postupně pochopí, že 

Gabrielle trpí náměsíčností.   

Z instinktivní přitažlivosti se postupně rodí „šílená 

láska“, jíž Francouzi od dob surrealistů říkají „l´amour 

fou“, a Julien se začne o nemocnou Gabrielle starat… 
 

            Režie:  Xavier Giannoli,  

          Scénář:  Jacques Fieschi, Xavier Giannoli 

         Kamera:  Yorick Le Saux 

             Zvuk:  François Musy 

          Hudba:  Alexandre Desplat 

             Střih:  Philippe Kotlarski 

     Producent:  Edouard Weil 

             Hrají:  Nicolas Duvauchelle /Julien/ 

                       Ludivine Sagnier /Gabrielle/ 

                       Bruno Todeschini /Louis/ 

                       Florence Loiret /Cécile/ 

                       Estelle Vincent /Djemila/ 

                       Barbet Schroeder /lékař/  
 

Nadějný mladý francouzský herec Nicolas 

Duvauchelle (Žádostivá těla), který je 

přirovnáván k Jamesovi Deanovi, dokonce jej 

ztvárnil i v reklamě na parfém Hugo Boss a  

překrásná Ludivine Saigner (Bazén, 8 žen). 

 

Ohlasy z francouzského tisku: „Film je ukázkou 

vesměs brilantního stylu – noci jsou doprovázeny 

lijavcem a blesky, neurvalá kamera zobrazuje chaos 

životů, střih připomíná skalpel, herci, z nichž se 

podařilo režisérovi vydat to nejlepší /ve hře hlavních 

dvou protagonistů se postava Cécile objevuje 

v přesně vystižených momentech jako jejich stín/. 

Bezpochyby brilantní film.“  Nouvel Observateur, 9/05Nouvel Observateur, 9/05Nouvel Observateur, 9/05Nouvel Observateur, 9/05 

 

Premiéra: 18. května 2006Premiéra: 18. května 2006Premiéra: 18. května 2006Premiéra: 18. května 2006    
 


