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Sedmý ročník Festivalu Czech-In, přehlídky českých a slovenských filmů v Paříži, se uskuteční 22., 23. a 24. října 
2021 u příležitosti nadcházejícího státního svátku Československa (28. října).

Nově budou projekce organizované na různých místech hlavního města tak, aby byly přístupné širokému 
publiku. Promítat se bude v Auditoriu Pařížské radnice, v kinech Les 3 Luxembourg a Reflet Médicis. 
V listopadu se budou konat dvě satelitní projekce na dvou pařížských univerzitách: na Sorbonně a na 
Národním institutu orientálních jazyků (INALCO).

Po roce nucené přestávky si festival přeje ukázat živost a rozmanitost české kultury a představí filmy, které 
mají spojitost s francouzskou kulturou.

Akci zahájí projekce dokumentárního filmu Romana Vávry – Svět podle Muchy (2020) v Auditoriu Pařížské 
radnice a za přítomnosti Muchova vnuka Johna Muchy a filmového štábu. Tento vynikající a mezinárodně 
uznávaný český umělec, udělal kariéru na přelomu 19. a 20. století v Paříži a vytvořil nový styl, který je po 
něm i pojmenovaný, styl Mucha.

Děti i dospělí budou moci ocenit další uměleckou disciplínu, v níž Češi vynikají – filmovou animaci, kterou 
zastoupí Myši patří do nebe (2021), film režisérů Jana Bubeníčka a Denisy Grimmové, koprodukovaný Českou 
republikou, Francií, Polskem a Slovenskem. V pařížské předpremiéře bude film představený za přítomnosti 
hlavní představitelky Šupito a Alexandra Charlet, francouzského producenta (Films du Cygne).

Festival se bude zabývat také vážnějšími tématy. Námětem filmu Krajina ve stínu (2020) Bohdana Slámy 
je odsunu německých menšin po skončení druhé světové války je. Následovat bude debata s Romanem 
Krakovským, historikem specializujícím se na střední a východní Evropu.

Hlavní říjnový program bude uzavřen promítáním filmu Až přijde kocour Vojtěcha Jasného (1963), který 
byl restaurován a oceněn u příležitosti letošního ročníku festivalu v Cannes classic. Film bude doprovázen 
prezentací Anne-Laure Brénéol-Ithurralde (Malavida distribution).

Katedra českého jazyka univerzity Sorbonne bude hostitelem projekce filmu Zpověď zapomenutého (2015) 
od Petra Václava. Další projekce se uskuteční na INALCO: Z tvého života (2012) režiséra Kryštofa Mařatky. 
Oba filmy představí jejich režisér.

Jak je již dobrou tradicí, festival je od roku vzniku 2009 organizován pod záštitou velvyslance České republiky 
v Paříži. Letos zaštítí festival současný velvyslanec Michal Fleischmann a čestný patronát přijala paní Kateřina 
Lojdová, česká herečka a choť pana velvyslance.

Festival také nově mezi své prestižní partnery počítá Pařížskou Radu Evropanů při Radnici Města Paříže.

Pro více informací: www.czech-in-film-festival.fr


