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Uznávaná spisovatelka v podání jedinečné Juliette Binoche chce svou novou knihu věnovat vrstvě 
sociálně slabších. Aby látku zpracovala co nejautentičtěji, nechává se v utajení 
uklízečka. Drama z prostředí dělnické třídy vznáší nejednu morální otázku a dává okusit pocit 
společenské neviditelnosti. 
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DVA SVĚTY 

Uznávaná spisovatelka v podání jedinečné Juliette Binoche chce svou novou knihu věnovat vrstvě 
sociálně slabších. Aby látku zpracovala co nejautentičtěji, nechává se v utajení 
uklízečka. Drama z prostředí dělnické třídy vznáší nejednu morální otázku a dává okusit pocit 

originální znění s českými titulky 

, zvuk 5.1, barevný 

ejlepší evropský film na Filmovém festivalu San Sebastian 2021

Uznávaná spisovatelka v podání jedinečné Juliette Binoche chce svou novou knihu věnovat vrstvě 
sociálně slabších. Aby látku zpracovala co nejautentičtěji, nechává se v utajení najmout jako 
uklízečka. Drama z prostředí dělnické třídy vznáší nejednu morální otázku a dává okusit pocit 

 

San Sebastian 2021  



 

 

SYNOPSE 

Uznávaná spisovatelka Marianne Wincklerová chce svou novou knihu věnovat vrstvě sociálně 
slabších, kteří se na severu Francie potýkají s nejistým zaměstnáním. Aby látku zpracovala co 
nejautentičtěji, zatají svou pravou identitu a nechává se najmout jako uklízečka. Čím více se noří do 
světa tvrdé, podhodnocené práce, tím více rozpoznává, jak vypadá život těch, kteří žijí od výplaty k 
výplatě, ale také jaké je to být společensky neviditelná. Drama z prostředí dělnické třídy, které vznáší 
nejednu morální otázku, natočil Emmanuel Carrère na motivy bestselleru Florence Aubenas Le Quai 
de Ouistreham. Hlavní roli přitom svěřil jedinečné Juliette Binoche, jíž ve filmu dělají společnost 
neherci. 

 
 
Režie:   Emmanuel Carrère 
Scénář:   Emmanuel Carrère, Hélène Devynck 
Na motivy knihy: Florence Aubenas Le Quai de Ouistreham 
Kamera:   Patrick Blossier 
Hudba:   Mathieu Lamboley 
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Koprodukce:   Ciné France Studios 
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ROZHOVOR S JULIETTE BINOCHE 
  
Kdy jste poprvé četla knihu Florence Aubenasové “Le Quai de Ouistreham"?   
 
Pravděpodobně v roce 2010, kdy vyšla. Cédric Kahn mi doporučil, abych si ji přečetla s tím, že ji chtěl 
zfilmovat. Byla jsem samozřejmě nadšená, ale krátce nato mi Cédric řekl, ať na to zapomenu. 
Florence Aubenasová se nechtěla vzdát práv na adaptaci, což mi potvrdila, když jsem se jí na to 
přímo zeptala. Pro ni to byla minulost a nechtěla se k ní vracet ve filmové podobě. 
Když je mi projekt blízký, dokážu být dost tvrdohlavá. Zeptala jsem se tedy Florence znovu a ona mi 
řekla, že by souhlasila jedině pod podmínkou, že by scénář napsal Emmanuel Carrère. Emmanuel ale 
v té době nebyl k dispozici, pracoval na svém románu The Kingdom. Jako třešničku na dortu jsem 
navrhla, aby Emmanuel adaptaci nejen napsal, ale také film režíroval. Po několika večeřích s 
Emmanuelem a Florence nakonec souhlasila. Setkala jsem se s producentem, který shodou okolností 
také pracoval na adaptaci The Night Cleaner. Projekt se pomalu začínal rýsovat, ale já jsem nechtěla 
ve filmu jen hrát, chtěla jsem být i producentkou, což mi bylo z různých důvodů odepřeno. Toto 
odmítnutí jsem vnímala jako nespravedlivé a ponižující. Vzhledem k tomu, že ústředním tématem 
filmu Dva Světy je právě ponížení žen, tak mi to nakonec dobře prospělo. 
 
Jelikož jste Juliette Binoche, tedy známá a uznávaná herečka, jak se vám podařilo přimět ženy, 
které nejsou profesionálními herečkami (a které hrají samy sebe v rolích hospodyněk), aby vás 
přijaly mezi sebe? 
 
Můj otec byl na smrtelné posteli. Na natáčení jsem chodila zdrcená a vyčerpaná, takže jsem vždycky 
byla fyzicky i psychicky naladěna na mojí roli ve filmu. Ostatní ženy, které ve filmu hrály po mém 
boku, to okamžitě vycítily. Vždycky jsem chtěla hrát hospodyni a v podstatě vstoupit do jiného 
vesmíru. Když moje polská babička přišla za druhé světové války do Francie, musela dělat 
příležitostné práce, jako uklízení, aby se uživila. Když moje matka studovala, také si přivydělávala 
práci hospodyně. I já jsem jako studentka dělala různé příležitostné práce.   
Svým způsobem to bylo dlouhou dobu součástí mé rodinné historie, a i dodnes je to stále mou 
součástí – jde o to být nápaditá a vystačit si sama. 
 
Dělala jste nějaký konkrétní průzkum o těchto ženách, které otročí na trajektech? 
 
Když jsem se připravovala na natáčení filmu Leose Caraxe Milenci z Pont-Neuf, strávila jsem nějaký 
čas inkognito na ulici a v noclehárně v Nanterre, která přijímala lidi bez domova v nouzi. Jednu noc 



jsem se vracela autobusem do Paříže s pánem indického původu, který netušil, že jsem herečka na 
průzkumné misi. Vytáhl z kapsy pětiset frankovou bankovku a řekl mi: "Jestli chcete, můžeme ji 
utratit spolu." Byla jsem nesmírně dojatá, ale nijak mi to nezvrátilo touhu a právo hrát roli dívky, 
která žije na ulici. Totéž platí pro mou roli ve filmu Dva Světy. Člověk se nemusí cítit provinile, cílem 
je pochopit život těchto téměř domácích otrokyň a pokud možno změnit povědomí o jejich bídných 
životních podmínkách. Přesně to se stalo v případě Florenciny knihy, která měla naštěstí velký 
úspěch a o níž si myslím, tedy, doufám, že... změnila životní podmínky hospodyň. A, že zviditelnila to, 
co oči nevidí. 
  
Přečetla jste si znovu knihu před natáčením?   
 
 Ano, samozřejmě, ale především scénář Emmanuela Carrèra a Hélène Devynckové, který je spíše 
variací knihy než její doslovnou adaptací. Scénář stál sám o sobě, jako nové ovoce vyrostlé na 
stromě, který zasadila Florence, se svou peckou, dužinou a slupkou...  Ačkoli film vděčí knize za vše, 
zároveň do ní vnesl svou vlastní jedinečnost.  
 
Většinu ostatních rolí ve filmu nehrají profesionální herečky, ale ženy, které ztvárňují svůj 
každodenní život...  
 
Strávila jsem hodně času povídáním si s těmito ženami. Zejména s Hélène Lambertovou, která si byla 
nepochybně nejvíce nejistá z celé skupiny. Než se rozhodla, jestli se jí bude líbit hrát tuhle roli (která 
vlastně žádnou rolí nebyla), a především, než se rozhodla, jestli mě přijme, stavěla kolem sebe velmi 
silnou zeď. Trvalo jí to nezbytně dlouho a pak mi najednou mezi dvěma záběry začala vyprávět o 
svém životě svobodné matky, která vychovává tři malé děti, o různých útrapách, o 
několikakilometrových ranních procházkách do práce, o rodinných vztazích...  
Než jsem se ujala role, bylo mým úkolem si s těmito ženami promluvit, uklidnit je a přesvědčit je, že 
jsou schopné vzít na sebe šťastnou zodpovědnost a ukázat skrytý svět svých profesí, trochu jako když 
někoho učíte tančit. Všechny z nich jsou skvělé: Hélène Lambert, Léa Carne, Emily Madeleine, 
Evelyne Porée atd.   
 
Co jste se od nich naučila?   
 
Byla jsem tu pro ně a oni tu byli pro mě. Vím, co je to práce, ale nedokázala jsem si představit, jaké 
to je pracovat a vydělávat tak málo – prakticky nic – s rukama ve sračkách, a to doslova. Stejně jako 
dálku, kterou je třeba zdolat každé ráno za úsvitu nebo pozdě večer, kdy je většina lidí v pohodlí 
svých domovů. Především mě tyto ženy naučily, že i když je člověk na dně, je potřeba přátelství, 
blbnutí a zábava. Hodně jsme se spolu nasmály.  
  
V tomto filmu, který se točí kolem žen, se objeví i několik mužů, včetně velmi sympatické postavy, 
která poměrně koketuje... 
 
Je to Didier Pupin a tuto roli hraje velmi dobře. V té době pracoval v Saint Maclou [řetězec 
francouzských obchodů specializovaných na podlahy, stěny a okna]. Vysvětlil mi, jak se pokládá 
koberec! Jsou tu také dva černí pracanti, kteří jsou krásní, a to nejen fyzicky. Na trajektu nebo během 
přestávky se navzdory všemu oddávali radosti ze života, smáli se a někdy i zpívali. 
 
Dva Světy je také příběh o zradě a lžích...  
 
To je zásadní prvek filmu. Moje postava Marianne už není novinářka jako v knize Florence 
Aubenasové, ale známá spisovatelka, která se rozhodla prožít bídu ve svém malém koutku světa a 
snaží se zůstat nepovšimnuta. Zjevně nám její postava připomíná jakousi špionku, nebo spíše 



detektivku, a to způsobem jakým herečka prozkoumává svou postavu, aby mohla dospět k onomu 
důležitému okamžiku, kdy se její pocity stanou realitou.   
Marianne se nachází mezi ostatními, je s nimi bez přetvářky, ale také si drží odstup, neboť si dělá 
poznámky do sešitu a po nocích je přepisuje na notebooku. Kde je vlastně hranice mezi pravdou a 
lží? Jak moc smíme lhát, aby byla pravda stále obsažena? Jak se vám během scény, kdy Christèle 
odhalí Marianne, podařilo zachytit pocity ohromení a zklamání? 
 
Ať už knihu Florence Aubenasové četli, nebo ne, někteří diváci mohou být filmem zklamáni – víte, 
jak to chodí: "Takhle jsem si to nepředstavoval..."   
 
To se určitě stává a oni si to mohou myslet, ale bylo by dobré, kdyby se ti, kteří jsou zklamaní, 
zamysleli nad podstatou svého zklamání. Jednou ze silných stránek filmu je právě to, že není tím, co 
by od něj lidé mohli očekávat: přesným vizuálním ztvárněním knihy slovo od slova. Film není 
neměnnou podobou knižního světa, právě naopak: rozšiřuje ho a rozvíjí novými směry. Jsem opravdu 
šťastná a hrdá na to, že jsem k tomuto rozšíření přispěla.   
 
Rozhovor vedl Gérard Lefort 
  
 


