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Rok 2017 był rokiem sukcesów Isabelle Huppert. Rola w filmie Paul’a Verhoeven’a Elle przyniosła jej nagrodę
Cezara dla najepszej aktorki, Golden Globe i nominację do nagrody Oskara. Przez kolejne niedzielne wieczory
od 27 sierpnia, TV5MONDE zaprasza do obejrzenia pięciu wybitnych filmów, które miały wpływ na karierę tej
ikony francuskiego kina, znanej na całym świecie. 

LOULOU
Niedziela 27 sierpnia o 21.00
Nelly opuszcza męża i wiąże się z Loulou, niebieskim ptakiem,
który właśnie wyszedł z więzienia. Wkrótce Nelly oczekuje
dziecka, ale jej partner chce prowadzić dotychczasowe, nieod-
powiedzialne życie na marginesie społeczeństwa. Rozczarowana
Nelly podejmuje decyzję o usunięciu ciąży...
Reżyseria: Maurice Pialat (France, 1980)
Grają: Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Guy Marchand
Nagrody: nominacje Festiwal w Cannes (1980) i do nagrody César
(1981)

ST LES SŒURS BRONTË
Niedziela 3 września o 21.00   
Dziewiętnastowieczna Anglia, w której żyją siostry Brontë: Charlotte,
Emily et Anne. Mieszkają w Yorkshire w domu ojca, który jest
pastorem razem z bratem Branwell’em, malarzem i pisarzem o
porywczym charakterze. Dziewczęta oswajają samotność odając
się pisaniu, do którego mają wielki talent...
Reżyseria: André Téchiné (France, 1979)
Grają: Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, Marie-France Pisier
Muzyka: Philippe Sarde
Nagrody: nominacje (Cannes 1979, César 1980)

ST

Trailer Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=7e1d1VKbPvs&list=PLdeL1gXKY5_nYSOOvXMLnmhpfp9er1AD9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OeGqeWaclDo&feature=youtu.be
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CZY WIECIE, ŻE ?
•

•

•

•

Isabelle Huppert otrzymała już nagrodę César dla najlepszej aktorki za rolę w filmie Claude’a Chabrola La Cérémonie
w 1996 roku.
Aktorka otrzymała wiele nagród międzynarodowych: dwie dla najlepszej roli żeńskiej na Festiwalu w Cannes, Srebrnego
Niedźwiedzia na Berlinale, dwa razy Puchar Volpi na festiwalu filmowym w Wenecji …
Isabelle Huppert jest ulubioną aktorką Claude’a Chabrola (grała w jego 7 filmach), Benoît Jacquot (6 filmów) i Michael’a
Haneke (4 filmy).
Jej rywalizacja z Isabelle Adjani, która miała żródło w konflikcie miłosnym, jest znane publiczności. W czasie realizacji filmu
Les Sœurs Brontë, aktorki spotkały się na planie filmowym, co spowodowało napięcie i konflikty w pracy całej ekipy.
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LES POSSÉDÉS
Niedziela 10 września o 21.00
Russie, années 1870. Un groupe de nihilistes mystiques est décidé
à renverser l'ordre ancien. Entraînés par leur chef Pierre, ils se
vouent corps et âmes au sombre Stavroguine, un aristocrate
décadent et exalté. Ces possédés, guidés par la haine, font
régner sur leur ville une atmosphère de terreur.
Réalisation: Andrzej Wadja (France, 1987)
Inspiré du roman éponyme de Fiodor Dostoïevski
Distribution: Isabelle Huppert, Jean-Philippe Ecoffey
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LA TRUITE
Niedziela 17 września o 21.00
Frédérique, nieuchwytna uwodzicielka, która postanowiła dos-
tawać wszystko od mężczyzn , nic nie dając w zamian żyje w
aseksualnym związku małżeńskim z Galuchat. Pewnego wieczoru,
na przyjęciu poznaje dwóch mężczyzn Rambert i Saint-Genis.
Obydwaj są zafascynowani i oczarowani prowokującą niewinnością
Frédérique...
Reżyseria: Joseph Losey (France, 1982)
Scénario: Monique Lange, Joseph Losey, na podstawie powieści
Roger Vailland
Grają: Isabelle Huppert, Jeanne Moreau, Jean-Pierre Cassel
Nagrody: César 1983 za najlepsze zdjęcia 
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EAUX PROFONDES
Niedziela 24 września o 23.00
Osiem lat wcześniej Vic poślubia Mélanie, kobietę znacznie młodszą
od siebie. Ich miłośc przekształca sie w niebezpieczną namiętność.
Mélanie afiszuje się ze swoimi kochankami i przyprowadza ich
do domu. Vic uprzedza ją: zabije tych, którzy zbliżą się za bardzo...
Reżyseria : Michel Deville (Francja, 1981)
Grają : Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Marie Trintignant
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Pobierz trailerPobierz zdjęcia
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https://www.youtube.com/watch?v=hLohsHNddvY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8UKBBZWbT-8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fbRgT9C8H0I&list=PLdeL1gXKY5_nYSOOvXMLnmhpfp9er1AD9&index=4
http://www.mediafire.com/file/kldkyp0gktdgk6i/IMAGES_HUPPERT.zip
http://www.mediafire.com/file/5eet05j5ncju3cb/TRAILERS_ISABELLE_HUPPERT.zip
http://europe.tv5monde.com/fr

