
LOLA
Když jí zemře milovaná matka, trans dívka Lola
je najednou na všechno úplně sama. S konzervativním
otcem, který ji vyhodil z domu, si navíc vůbec nerozumí.
Změní se jejich vztah, když společně vyrazí k moři,
aby splnili matčino poslední přání?  Vydejte se
na cestu za odpuštěním v emocemi nabité road movie
LLOLA od belgického režiséra Laurenta Micheliho.

Údaje o filmu
Belgie / Francie / 2019 
Původní název: Lola vers la mer
Režie: Laurent Micheli
Scénář: Laurent Micheli
Kamera: Olivier Boonjing
Hudba: Raf Keunen
Hrají: Benoît Magimel, Mya BollaersHrají: Benoît Magimel, Mya Bollaers
Doporučená přístupnost: 12+ 
Žánr: Drama
Délka filmu: 87 minut 
Typy kopií: DCP2D 
Formát: 1,33
Jazyk: Francouzština
TTitulky: České

Jak objednat
V Disfilmu, případně e-mailem
na adrese objednavky@queerkino.cz
Distribuční číslo: QR19004

Info o režisérovi
Belgický režisér Laurent Micheli začínal svou kariéru jako herec. Svůj první celovečerní film Even Lovers Get The 
Blues natočil roku 2017 a byl za něj nominován na prestižní ocenění Magritte Awards. Rok poté dokončil Writing 
Workshop of La Femis v Paříži a obdržel cenu Émergence. Drama LOLA, které získalo nominace na Magritte Awards 
v sedmi kategoriích včetně ceny za nejlepší film a režii, je jeho druhý celovečerní film.

Synopse
Být svobodná a na nikom závislá je životním krédem dospívající Loly. Její představa však naráží na maloměšťáckou 
povahu otce, pro kterého je idea tradičního rodinného štěstí nedotknutelná. Skutečnost je ale složitější. Ve chvíli,
kdy se Lola postaví za sebe, přestává pro otce existovat. 

Světy obou hrdinů se opět prolnou se zprávou o úmrtí jejich milované matky a manželky, aby společně splnili její
poslední přání. Podaří se jim znovu vybudovat vztah, nebo je nová situace nijak nepoznamená?

Vydejte se na cestu za odpuštěním v emocemi nabité road movie LOLA od belgického režiséra Laurenta Micheliho.

Emocionální proměnu hrdinky přesvědčivě ztvárnila začínající trans herečka Mya Bollaers, která byla za svůj výkon Emocionální proměnu hrdinky přesvědčivě ztvárnila začínající trans herečka Mya Bollaers, která byla za svůj výkon 
nominována na řadu filmových evropských cen a získala významnou cenu Magritte Award pro nejlepší herečku.


