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Artcam uvádí dokumentární film 
 
DVA VE VLNĚ 
 
Příběh přátelství, které navždy změnilo film 

Premiéra: 4. listopadu 2010  
 
Byli to nerozluční přátelé. Psali o filmu radikálně a bez předsudků. Dali vzniknout filmovému hnutí, 
které natrvalo změnilo klima světového filmu. Objevili pro film Jeana-Paula Belmonda a Jean-Pierre 
Léauda. Dokázali dokonce zrušit na jeden rok festival v Cannes a spolu se svými souputníky udali tón 
francouzské kinematografii druhé poloviny dvacátého století. Řeč je o Françoisi Truffautovi a Jean-
Lucu Godardovi. Tvůrcích filmů jako Jules a Jim, Nikdo mě nemá rád nebo U konce s dechem. 
Dokument, tvořený koláží záběrů z filmů, novinových článků i osobní korespondence, se věnuje 
především vzrušené atmosféře začátku šedesátých let a společné cestě obou režisérů ke slávě, až k 
jejich následnému dramatickému a nenávistnému rozchodu. 
 
O filmu  
V roce 2009, kdy režisér Emmanuel Laurent a scenárista Antoine de Baecque dokončili svůj 
dokumentární film Dva ve vlně, uběhlo od pomyslného začátku francouzské nové vlny padesát let. 
Tímto „začátkem“ byl triumf debutu Nikdo mne nemá rád mladého režiséra Françoise Truffauta na 
festivale v Cannes v roce 1959, odkud byl ještě rok předtím vykázán. Ještě týž rok se François Truffaut 
a Jean-Luc Godard nadchli pro skutečnou kriminální kauzu, k jejímuž rozuzlení dopomohla média svou 
senzacechtivostí. Truffaut napsal scénář a Godard jej natočil jako zcela novátorský film, v němž už byla 
zřejmá jeho tendence k transformování filmového jazyka. Navzdory stylovým odlišnostem, byli Godard 
a Truffaut pro lásku ke stejným režisérům a sdílenému zápalu pro film, velkými přáteli, jejichž cesty se 
neustále protínaly. Jean-Pierre Léaud, kterého „objevil“ François Truffaut ve filmu Nikdo mne nemá rád 
a Jean-Paul Belmondo, jenž se poprvé s oběma režiséry spřátelil při natáčení filmu U konce s dechem, 
se stali originálními představiteli nervně naladěné mladé generace oscilující mezi naivitou a vzdorem. 
Mezi poetičností a angažovaností, která nakonec v roce 1968 oba režiséry rozdělila. 

http://www.imdb.com/name/nm0000419/
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Film Emmanuela Laurenta rámuje historii francouzské 
nové vlny příběhem přátelství a nenávisti Godarda 
s Truffautem. Nezapomíná ale na mnoho dalších režisérů 
a režisérek, filmových kritiků a kritiček a dalších, kteří 
přispěli ke zvučnosti této éry. Existence filmového 
měsíčníku Cahiers du Cinéma nebo Cinémathèque 
Française jsou ve filmu pojednané jako dva hlavní 
„milníky“, které umožnily Truffautovi, Godardovi, Claudu 
Chabrolovi, Ericu Rohmerovi, Jacquesi Rivettovi, Alainu 
Resnaisi, Agnès Varda, Jacquesi Demymu a dalším 
intenzivně se setkávat, diskutovat a tvořit. 
Když byl v roce 1968 tehdejším ministrem kultury odvolán 
z vedení Cinémathèque Française Henry Langlois, jehož 
dramaturgie se otiskla na vkusu mladých režisérů a 
režisérek, následovalo nejprve silné semknutí, a pak 
rozchod. Únorové demonstrace proti tomuto zákroku byly 
prvními projevy odporu proti stávající vládě, které na jaře 
1968 přerostly ve studentské bouře. Pro Godarda toto 

období znamenalo jasnou radikalizaci angažovaného postoje v jeho tvorbě, pro Truffauta naopak 
potřebu „nezaprodat“ umění politickým hrám.  
 
Nenávistnou korespondencí, která se mezi oběma bývalými přáteli rozpoutala, ale i množstvím dalších 
archivních materiálů, provází dokumentem smutná tvář vycházející hvězdy současného francouzského 
filmu Isild Le Besco. Osmadvacetiletí herečka na sebe upozornila např. rolí Emílie, milenky markýze de 
Sade ve filmu režiséra Benoîta Jacquota Sade. 
 
„Informacemi nabitý dokumentární snímek Dva ve vlně je vzrušujícím úvodem do dějin filmu, zejména 
do jedné jejich kapitoly, která je pro začátečníky i mírně pokročilé adepty filmu dodnes asi stále tou 
nejvíce ´nakažlivou´.“  
Milan Klepikov, z programu kina Ponrepo 
 
O režisérovi 

Emmanuel Laurent, střihač, scenárista a producent, založil 
roku 1984 nezávislou filmovou produkční společnost Films à 
Trois. Podobně jako François Truffaut je filmovým 
autodidaktem, který hltal filmy z první řady Cinémathèque 
Française. Dva ve vlně je jeho režijním debutem. 
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C. Duport, J.-P. Léaud a Jean-Luc Godard /  F. Truffaut, C.Jade a J.-P. Léaud / 

Masculin Féminin (fotografie z natáčení)   Ukradené polibky (fotografie z natáčení)  

C. Deneuve, J.-P. Belmondo a F. Truffat /      J.-P. Belmondo, A. Karina a J.-L. Godard/ 

Siréna od Mississippi  (fotografie z natáčení)       Bláznivý Petříček (fotografie z natáčení) 

 
DVA VE VLNĚ / Premiéra: 4. listopadu 2010 
Režie: Emmanuel Laurent 
Scénář a dialogy: Antoine de Baecque  
Hrají: Jean-Luc Godard, Francois Truffaut, Isild le Besco, Claude Chabrol, Jean-Paul Belmondo, Jean-
Pierre Leaud, Charles Aznavour, Fritz Lang, Jean Cocteau 
Kamera: Etienne Carton de Grammont, Nicholas de Pencier 
Střih: Marie-France Cuenot 
Zvuk: Jean Dubreuil, Henri Maikoff 
Originální název: Deux de la Vague 
Země: Francie  
Rok výroby: 2010 
Stopáž: 91 minut 
Jazyk, přístupnost: francouzsky / české titulky  
Foto ke stažení: http://www.artcam.cz/press-ke-stazeni/1-press-pripravujeme 

http://www.toutlecine.com/star/0000/00007674-catherine-deneuve.html
http://www.toutlecine.com/star/0000/00003287-jean-paul-belmondo.html
http://www.imdb.com/name/nm0000419/
http://www.artcam.cz/press-ke-stazeni/1-press-pripravujeme
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