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Tisková zpráva, Praha, 9. 11 2021

Intimní sportovní drama
SLALOM
v předpremiéře na Festivalu francouzského filmu
Příběh dospívající vrcholové lyžařky, jejíž život se rozjede po velmi neočekávaném a příkrém svahu

V předpremiéře na Festivalu francouzského filmu bude do českých kin uvedeno drama SLALOM.
Silný, kvalitně obsazený snímek o touze po vítězství vypráví příběh patnáctileté vrcholové lyžařky a zároveň
pojednává o velmi univerzálním problému toxických vztahů a zneužité dominance.
V hlavních rolích se objeví jedna z nejtalentovanějších mladých francouzských hereček Noée Abita
(známá např. z filmu Genesis) a vynikající Jérémie Renier, proslavený filmy bratří Dardennů (Kluk na kole,
Dítě) nebo erotickým thrillerem Francouise Ozona Dvojitý milenec.
Distribuční premiéra snímku, který byl uveden v oficiálním výběru MFF Cannes 2020, je 25. 11. 2021

SYNOPSE
Dospívající Lyz má před sebou zářivou kariéru ve vrcholovém sportu. Talentovaná sjezdová lyžařka přichází do
vyhlášeného tréninkového kempu, který vede charismatický Fred, tvrdý, ale pozorný trenér. Pro Lyz, která
pochází z rozvrácené rodiny a má velmi problematický vztah s matkou, je pohledný starší muž vzorem, ke
kterému zbožně vzhlíží. Ve chvíli, kdy přichází zlom v její sportovní kariéře, dojde v jejím soukromém životě
k mnohem temnější události. Nezkušená dívka se ocitá uvězněná v situaci, v níž se prolíná nerovná romance
a sexuální zneužívání.
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Slalom je aktuální sportovním dramatem, které ale pojednává o velmi univerzálním problému toxických vztahů
a zneužité dominance. Debutující Charlène Favier se v něm představuje jako velmi zručná režisérka, schopná
spojit závratný pocit z ovládnutí příkrého svahu s citlivou sondou do intimity dospívající ženy.

SLOVO REŽISÉRKY Charlène Favier.
„Jde o velmi osobní film, protože jsem závodně lyžovala. Ale příběh Lyz není autobiografií v čistém smyslu slova.
Také jsem zažila, že mě někdo ovládal, ale v jiném sportovním kontextu. Raději jsem využila fikci, abych se od
svého příběhu distancovala. Kolem sebe jsem slyšela mnoho příběhů mladých dívek, které prožily to, o čem
vyprávím ve filmu. Měla jsem hodně materiálu. Pro mě je tento snímek velmi osobní a přirozený. Nejsem člověk,
který věci intelektualizuje, a až dosud se všechny moje filmy zrodily z něčeho velmi intimního.“
Měly na přípravu a výrobu Slalomu vliv nedávné sexuální skandály ve sportovním světě?
„Upřímně řečeno, když se kauzy dostaly do médií, film už byl hotov. Když jsem začala film v roce 2014 psát, nikdo
o těchto věcech moc nemluvil. Ale stejně jsem chtěla toto tabu prolomit. Když roku 2017 vzniklo hnutí #MeToo,
scénář byl v takřka finální podobě a já cítila, že mířím správným směrem. Bylo to zvláštní, protože jsem na těchto
tématech pracovala několik let. Pokračovala jsem, protože v té době jsme ještě neměli finance a nevěděli jsme,
jestli budeme film moct vyrobit. A skutečně věřím, že tehdejší události nám daly sílu věřit v náš film, když jsme
horko těžko získávali přízeň CNC a televizních kanálů.“
O REŽISÉRCE
Charlène Favier
Dětství strávila ve Val d’Isère, poté byla řadu let v zahraničí, především v Austrálii, na Novém Zélandu a Spojených
státech. Pak ve 24 letech založila společnost Charlie Bus Production, aby mohla dát vzniknout projektům blízkým
jejímu srdci. Studovala herectví na Jacques Le Coq School v Londýně, režii v Astoria Studio v New Yorku a
scenáristiku na workshopu FEMIS, který absolvovala roku 2015. Během této doby napsala, režírovala a
produkovala několik krátkých filmů a dokumentů, které byly vysílány v France Télevision, například Free Fall,
Omessa (23 ocenění, 80 festivalových výběrů) a Odol Gorii, který se objevil ve výběru César2020. Její první
celovečerní film Slalom s Jérémiem Renierem a Noée Abitou byl uveden v oficiálním výběru festivalu v Cannes
2020.
Původní název: Slalom / Rok výroby: 2020 / Režie: Charlène Favier / Země: Francie / Scénář: Charlène Favier,
Marie Talon / Jazyk: francouzsky s českými titulky / Přístupnost: od 15 let / Stopáž: 90 min / Hrají: Noée Abita,
Jérémie Renier
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INFO: Slalom | Artcam Films

Slalom (festivalff.cz)
TRAILER: Slalom (2021) CZ HD trailer - YouTube
TRAILER ke stažení: trailer – Disk Google
V kinech od 25. 11. 2021
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