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REŽIE GUILLAUME BRAC

Na palubu!
Letní (b)romance, která se
vyhýbá klišé a banalitám.
Guillaume Brac s lehkostí
propojuje tradici francouzské
nové vlny s americkou
buddy komedií.

DISTRIBUČNÍ LIST

Měla to být jednorázová spolujízda, ale všechno se zkomplikovalo už v Paříži, kde místo očekávaných slečen obsadili sedadla Edouardova auta zavalitý dobrák Chérif a hovorný frajírek
Félix... Úzkostlivý mamánek za volantem se stává mimoděčným
pasažérem Félixova romantického nápadu překvapit na venkově
dívku, se kterou prožil krátký letní románek. Trio symbolicky
ztroskotá v idylických kulisách divoké řeky a prázdninového
kempu na jihu Francie. Ve filmu Guillaume Braca se vtipně
prolínají prvky buddy komedie a neokázalé civilnosti klasika
francouzské nové vlny Erica Rohmera. Poetický film Na palubu!
vypráví o síle nečekaného přátelství, plachých romancích
a bolestivých ranách, které se v žáru horkého léta buď rychle
zahojí, nebo už nikdy nezmizí; o čase dospívání, kdy je všechno
zdánlivě jen jako, ale ve skutečnosti už doopravdy.
Jedné horké letní noci potká Félix mladou ženu Almu a zamiluje se. Následujícího rána Alma zmizí vlakem za svou rodinou
na jih Francie. Félix se rozhodne svou spřízněnou duši následovat a vydá se za ní autem s nejlepším kamarádem Chérifem
a neochotným řidičem Edouardem. Když se jim vůz při příjezdu
rozbije, atmosféra houstne: Almě se tato neočekávaná návštěva
zrovna nezamlouvá.
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Technické údaje
Původní název

À l‘abordage

Režie

Guillaume Brac

Scénář

Guillaume Brac, Catherine Paillé

Kamera

Alan Guichaoua

Střih

Héloïse Pelloquet

Produkce

Grégoire Debailly

Nosiče

DCP, MP4

Rok výroby

2020

Země

Francie

Jazyk

francouzsky s českými titulky

Přístupnost

přístupný

Stopáž

95 min.

Žánr

komedie

Hrají

Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice, Asma Messaoudene, Ana Blagojevic,
Martin Mesner, Lucie Gallo
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Ke stažení
Foto / tisková kvalita

artcamfilms.capsa.cz
Login: artcam2020
Heslo: dobrefilmy

Materiály pro kina

http://ftp.sirenafilm.com:5000

Aktuální informace
ke sdílení volnému
užití najdete na:

https://artcamfilms.cz/cs/film/na-palubu-0PYFpD
www.artcamfilms.cz

ARTCAM FILMS
Rašínovo nábřeží 6,
128 00 Praha, Czech Republic

HEDVIKA PETRŽELKOVÁ
PR manager

IČ 26198096, DIČ CZ26198096
Tel + 420/ 221 411 619

hedvika.petrzelkova@artcam.cz
+420 776 167 567

WWW. ARTCAMFILMS.CZ

JAN PAPICA
Programing, technický support
a Social media marketing
jan.papica@artcam.cz
+420 606 572 530
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