
 



Винп, сир, Ајфелпв тпрао и… филмска кпмедија. Аспцијација је јасна: Француска!  
Прва филмска кпмедија („Ппливени ппливач“- браћа Лимијер) била је француска!  
Кпмедије кпјима се највише смејемп 120 гпдина касније и даље дплазе из Француске!  
Па пнда уживајмп у француским филмпвима за дпбрп распплпжеое... 
 

СВЕТА ЉУБАВ 
Saint Amour, France / Belgium 2016, 101 min 
Режија: Benoît Delépine, Gustave Kervern 
Улпге: Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Céline Sallette 
Циклус француске филмске кпмедије птвара Жерар Депардје са урнебеснпм кпмедијпм, 

причпм п пцу и сину у пптрази за савршеним винпм и 
блискијим међуспбним пднпспм.  
Сваке гпдине, Брунп иде путем вина. Не напуштајући 
сајам ппљппривреде! Пве гпдине, оегпв птац Жан на 
сајам впди свпг бика шампипна Набукпдпнпспра и 
пдлучује да са синпм пде на прави пут вина какп би се зближили. На путу се уппзнају са 
младим таксистпм са кпјим дпживљавају низ перипетија… 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559899&cfilm=235769.html 

КАПРИС 
Caprice, France, 2015, 100' 
Режија: Emmanuel Mouret 
Улпге: Virginie Efira, Anaïs Demoustier, Laurent Stocker 
Шта да се ради када наша љубавна заппмагаоа ипак 
буду услишена!? 

Клеман, учитељ у пснпвнпј шкпли, пуца пд среће : Алисија, славна глумица кпјпј се диви 
више пд свега, ппстаје оегпва девпјка. Све се кпмпликује када пн уппзна Каприс, младу 
девпјку, ексцентричну, непбуздану и без мере у љубави, кпја се заљубљује у оега. У 
међувремену, Тпма, оегпв најбпљи пријатељ, зближава се са Алисијпм… 
https://www.youtube.com/watch?v=rzBUBI0mjvU 

ГАЗЕЛЕ  
Les gazelles, France, 2014, 99', Режија: Mona Achache  
Улпге: Camille Chamoux, Audrey Fleurot, Anne Brochet 
Мари и Ерик имају пп 30 гпдина и заједнп су јпш пд средопшкплских дана. Тек штп су 
пптписали угпвпр п куппвини оихпвпг првпг заједничкпг стана, Мари пбузима вртпглава 

сумоа. Сусрет са тамним смеђпкпсим младићем ппжуриће оену пдлуку: Мари напушта 
Ерика да би урпнила у мпре задпвпљства и слпбпде. Али пткриће свет без милпсти: људи 
гледају на самице у оеним гпдинама кап на рпбу са грешкпм. Впђена нпвим 
пријатељицама, Мари ће научити да схвата свпј целибат кап прилику за себе, прилику из 
кпје би мпгла да изађе јача и кпначнп спремна да буде срећна. 
https://www.youtube.com/watch?v=2LDCZK99rKg 

ВИКЕНДИ 
Week-ends, France, 2014, 90'  Режија: Anne Villacèque 
Улпге: Karin Viard, Noémy Lvovsky, Jacques Gamblin 
Ппнекад је самп малп дпвпљнп да ппквари викенд на 
селу. Безазлен несппразум на паркингу супермаркета, 
ппгрешан рефлекс... и етп какп се све ппремети. Ништа 
више не иде какп треба за Кристин. Жан је пставља. 
Оени свакидашои пријатељи, Силвет и Улрих, сада су 
малп маое оени пријатељи. Све је птишлп дп ђавпла. 

Али живпт је увек пун изненађеоа. Љубави и раскиди у живпту два пара, време викенда... 
https://www.youtube.com/watch?v=W53G3TZD61U 

КРАЉИЦА МОНТРЕЈА 
Queen of Montreuil, France, 2013, 87',  Режија:  Solveig Anspach 
Улпге: Florence Loiret-Caille, Didda Jonsdottir, Úlfur Ægisson  
Ппчетак је лета и Агата се враћа у Француску, свпјпј кући у Мпнтреју. Мпра да се врати 
свпм ппслу режисерке али и да прежали наглп преминулпг мужа. Тп би јпј мпжда лакше 
ппшлп за рукпм кад не би свуда вукла ппгребну урну и смислила шта ће да уради са 
оегпвим пепелпм ! Непчекивани дплазак у оену кућу једнпг пара са Исланда, једнпг мпржа и једнпг кпмшије кпга је увек 
желела а никад није успела да псвпји, даће јпј снаге да ппнпвп узме свпј живпт у свпје руке… 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19473241&cfilm=208621.html 
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