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FRANCOUZSKÁ REŽISÉRKA FLORENCE MIAILHE NAVŠTÍVÍ BRNO 
 
Francouzská režisérka Florence Miailhe, francouzská producentka Dora 
Benousilio a producenti Alena a Martin Vandasovi z české společnosti Maur 
film přijedou do Brna doprovodit snímek Přes hranici, který bude 
předpremiérově uveden v rámci 24. ročníku Festivalu francouzského filmu. Po 
premiéře v Praze, režisérka snímek osobně uvede v neděli 21. 11. v 15:30 v 
Univerzitním kině Scala. Francouzsko-český celovečerní animovaný film je 
vytvořený netradiční technikou animované malby na skle.  
 
Snímek, který získal Zvláštní uznání poroty na letošním festivalu animovaného 
filmu v Annecy, vypráví nevšední příběh o cestě za svobodou a nadějí. Příběh 
dětí Kyony a Adriela, které se pokouší dostat se do země, kde vládne 
příznivější režim a kde budou žít jako svobodní lidé, vychází z osudů rodiny 
Florence Miailhe. "K tomuto příběhu mě přivedla touha vyprávět příběh mé 
vlastní rodiny. Moji prarodiče přišli se svými dětmi do Francie z Oděsy v raných 
dvacátých letech minulého století. Tato látka umožnila mně a mé scenáristce 
Marii Desplechin vyjádřit téma imigrace, které se opět vrací do centra v 
pozornosti," říká režisérka. "Projekt Přes hranici vypráví o naší věčné snaze, s 
níž jsme s to riskovat vlastní život a přitom hledat nový domov, v němž 
bychom mohli lépe žít. Na této cestě za nadějí lidé překonávají nejrůznější 
nebezpečí a nejnemožnější situace. Pohání je vědomí, kým ve skutečnosti jsou, 
před čím utíkají, v co doufají. Nakonec se z takové zkušenosti stává příběh, 
který stojí za to znovu a znovu vyprávět," dodává. 
 
 
Florence Miailhe patří ke klíčovým postavám dějin animovaného filmu. 
Snímky Hamman, Scheherezade či Le conte de quartier přispěla k rozvoji 
techniky animace na skle. Francouzská malířka a režisérka animovaných filmů 
je držitelkou mnoha filmových cen. Film vzikl v česko-francouzské 
kooprodukci.  
 
České znění namluvili: Táňa Medvecká, Alžběta Volhejnová, Milda Frýdl, 
Zuzana Kajnarová, Jakub Saic, Richard Krajčo, Zuzana Stivínová a další 
 
Press kit snímku Přes hranici: http://pilot-film.cz/pres-hranici_presskit-2021 



 

 

 


