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Princova cesta / Le Voyage du prince
Premiéra: červen 2020
Režie: Jean-François Laguionie, Xavier Picard / Francie / Lucembursko, 2019

Synopse:
Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý opičák Tom bezvládného a zraněného starce,
netuší, jak velké tajemství před ním leží. Prošedivělý muž je princem, který pochází z neznámého kontinentu.
Mezi ním a mladíkem se začne odvíjet překvapivé přátelství. V Tomově světě, z něhož se vytratila radost,
nadšení i smysl pro dobrodružství působí pošetilý starý princ jako zjevení, které ale ne všichni vítají s
nadšením. Dva přátele čeká magická cesta za poznáním, která vede skrze podivuhodné velkoměsto až do
neprobádaných hlubin lesa. Film Jeana-François Laguionie a Xaviera Picarda je okouzlující poklonou imaginaci
a ódou na přátelství nespoutané konvencemi.
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O režisérech:
Jean-François Laguionie (1939) je významnou osobností francouzské animátorské školy. Spolupracoval mj.
s Michelem Ocelotem. V 80. letech založil studio animace La Fabrique a natočil kritiky vstřícně přijatý
celovečerní debut Gwen, neboli Kniha písku (1985). Svůj druhý film Příběh opičáka zasazený do mytického
opičího království, natočil až v roce 1999, od té doby nicméně režíroval další čtyři snímky. Ten poslední,
Princova cesta, pod nímž je podepsaný s mladším kolegou Xavierem Picardem, volně navazuje na Příběh
opičáka.

Původní název: I Le Voyage du prince | Režie: Jean-François Laguionie, Xavier Picard | Scénář: JeanFrançois Laguionie, Anik Le Ray | Kamera: Luis Armando Arteaga | Střih: Patrick Ducruet | Rok
výroby: 2019 | Země: Francie, Lucembursko | Jazyk: francouzsky s českými titulky/český dabing |
Nosiče: DCP, MP4 | Přístupnost: přístupné | Stopáž: 77 min | Žánr: animace

Materiály pro kina jsou k dispozici na našich webových stránkách www.artcam.cz
FOTO a media kit na CAPSA: http://artcamfilms.capsa.cz/
Login: Artcam2020
Heslo: dobrefilmy
Trailer je uložen na FTP http://ftp.sirenafilm.com:5000
Aktuální informace ke sdílení a volnému užití najdete na: www.facebook.com/ArtcamFilms
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