
film, m. film

tournage, m. filmování

cinéaste, m. režisér

acteur, m. herec

actrice, f. herečka

figurant, m. komparz

rôle, m. role

premier rôle, m. hlavní role

second rôle, m. vedlejší role

personnage, m. hrdina, postava

écran, m. obrazovka

gros plan, m. detailní zábër

cinéma, m. kino

séance. f. představení

salle, f. sál

en version originale, f. v původním znëní

doublé dabovaný

sous-titres, m.pl. titulky

caméra, f. kamera

effets spéciaux, m. speciální efekty

trucage, m. triky

scénario, m. scénář

tourner točit

éclairage, m. osvëtlení

film psychologique psychologický film

film d'épouvante horor

film policier detektivna

film d'amour romantický

film fantastique sci-fi

surréaliste surrealistický

comédie, f. komedie

drame, m. drama

coûteux nákladný

à petit budget nízkorozpočtový

indépendant nezávislý

doublage, m. dabing

vedette, f. hvëzda, slavná osobnost

star, f. filmová hvëzda

comédien, m. herec

comédienne, f. herečka

costumes, m.pl. kostýmy

salle de théâtre, f. divadelní sál

loge, f. šatna herců

décor, m. scéna, kulisy

scène, f. jevištë

rideau, m. opona

coulisses, f.pl. zákulisí

salut des comédiens, m.pl. dëkovačka po představení

applaudissement, m. potlesk

réussite, f. úspëch, úspëšný pokus



démission, f. demise, odstoupení

départ, m. odchod, odlet

instrument de musique, m. hudební nástroj

instrument à vent dechový

instrument à cordes strunný

morceau de musique, m. skladba

orchestre, m. orchestr

chef d'orchestre, m. dirigent

groupe, m. skupina

répétition, f. zkouška

spectacle, m. představení

concert, m. koncert

partition, f. noty

chorale, f. sbor

chanson, f. píseň

chanteur, m. zpëvák

chanteuse, f. zpëvačka

paroles, f.pl. slova

casque, m. sluchátka

compositeur, m. skladatel

enregistrement, m. nahrávka

télécharger qqch stáhnout

opéra, m. opera

rock, m. rock

pop, f.ou m. pop

R'nB, m. R'nB

jazz, m. jazz

hard rock, m. hard rock

ska, m. ska

musique classique, f. klasická hudba

techno f.ou m. techno

jouer de qqch hrát

composer qqch skládat, složit

chanter qqch zpívat

lire les partitions hrát z not

s'entraîner cvičit

architecture, f. architektura

statue, f, socha

figure humaine, f. postava

figure animale, f. socha zvířete

relief, m. reliéf

buste, m. busta

bâtiment, m. budova

construction, f. stavba

colonne, f. sloup

aqueduc, m. akvadukt

église, f. kostel

basilique, f. bazilika

cathédrale, f. katedrála

chapelle, f. kaple



vitrail, m. vitráž

portail, m. portál

autel, m. oltář

château, m. zámek

château fort, m. hrad

remparts, m.pl. hradby

fortification, f. opevnëní

tour, f. vëž

arc, m. oblouk

façade, f. fasáda

coupole, f. kupole

mosaïque, f. mozaika

aile, f. křídlo, trakt

fondements, m.pl. základy

cimetière, m. hřbitov

écurie, f. stáj

puits, m. studna

antique antický

roman, e románksý/á

gothique gotický

médieval, e středovëký/á

rennaissance, f. renesance

baroque, m. baroko

classicisme, m. klasicismus

rococo, m. rokoko

romantisme, m. romantismus

réalisme, m. realismus

impressionisme, m. impresionismus

symbolisme, m. symbolismus

art nouveau, m. art deco

cubisme, m. kubismus

surréalisme, m. surrealismus

pop art, m. pop art

appréciation, f. ocenëní, hodnocení

tellement tolik

ébloui okouzlen

passionné nafšen

impressionné ohromen

adorable kouzelné

agréable příjemné

atrayant přitažlivé

expressif výmluvné

génial geniální

impressionnant ohromující

icomparable nesrovnatelné

inoubliable nezapomenutelné

magique magické

original originální

parfait dokonalé

pittoresque malebné



précieux vzácné

remarquable význačný, pozoruhodný

chouette! hovor. "super"

affreux hrozné

banal obyčejné

ennuyeux nudné

exagéré přehnané

horrible strašné, dësné

impersonnel neosobní

laid ošklivé

moche hnusné

moyen průmërné

nul za nic to nestojí

ridicule smëšný

scandaleux skandální

ordinaire obyčejné

snob snobský

bizarre divné

chef-d'oeuvre, m. mistrovské dílo

oeuvre sans valeur, f. bezcenné dílo

croute, f. brak

barbouillage, m. mazanice

girbouillage, m. čmáranice

mouvement, m. hnutí

école, f. škola

chef de fil, m. vůdčí umëlec

représentant, m. představitel

novateur, -trice novátorský

avantgardiste avantgardní

rétrograde zpátečnický

être féru de… být zapálený

c'est génial je to úžasné

estimer la valeur d'une oeuvre oceňovat hodnotu díla

être impressioné par… být ohromen

rester sans voix zůstat bez dechu


