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EURÓPSKE FILMOVÉ CENY 2011 SÚ ROZDANÉ! 
NAJLEPŠÍM FILMOM ROKU JE MELANCHOLIA, 
NAJLEPŠOU REŽISÉRKOU SUSANNE BIER. 
 
 
24. Európske filmové ceny už majú svojich laureátov. O tom, kto si tento 
rok odnesie prestížne ocenenia, prirovnávané k európskym Oscarom 
rozhodovalo vyše dve tisíc akademikov. 3. decembra si napokon zo 
slávnostného udeľovania cien v Berlíne sošku pre najlepší film roku 2011 
odniesla snímka výnimočného dánskeho režiséra svetového mena Larsa 
Von Triera Melancholia. Najlepšou režisérkou je podľa členov Európskej 
filmovej akadémie (EFA) jeho krajanka Susanne Bier. Ocenenie získala za 
svoj najnovší film Lepší svet. Cenu za najlepší scenár získali bratia Jean-
Pierre a Luc Dardennovci za dielo, ktoré spoločne aj režírovali – Chlapec na 
bicykli. Všetky tri snímky prináša do slovenských kín Asociácia 
slovenských filmových klubov. 
 
V najvýznamnejšej súťažnej kategórii – Najlepší európsky film roku 2011 sa o 
víťaznú cenu EFA uchádzali štyri diela z distribúcie ASFK. Dánska dráma 
režisérky Susanne Bier Lepší svet (premiéra v SR 25.8.2011), belgicko-
francúzsko-taliansky film Chlapec na bicykli (2011) režisérskej a scenáristickej 
dvojice Jean-Pierr a Luc Dardenne (premiéra v SR v roku 2012), fínsko-
francúzsko-nemecká komediálna dráma Le Havre (2011) Akiho Kaurismäkiho 
(premiéra v SR 5. 4. 2012) a víťazná dánsko-švédsko-nemecko-francúzska 
Melancholia (premiéra v SR 8. 9. 2011), ktorá si z udeľovania cien odniesla aj 
ďalšie dve trofeje – cenu za najlepšiu kameru získal Manuel Alberto Claro a za 
najlepšiu výpravu ocenili Jette Lehmann. Diváci majú šancu vidieť Melancholiu v 
kinách práve teraz –  v programe 17. putovnej prehliadky PROJEKT 100 – 2011, 
ktorá potrvá už len do 31. decembra.   
Z celkového počtu trinásť nominovaných európskych filmov zakúpila tento rok do 
slovenskej distribúcie ASFK sedem. Spoločne získali úctyhodných 26 nominácií 
na ceny EFA v rôznych kategóriách.  

PREHLIADKA VÍŤAZNÝCH A NOMINOVANÝCH FILMOV  
V KINE LUMIÈRE  2.-18. DECEMBER 

Do decembrového programu bratislavského kina Lumière je zaradená aj 
prehliadka filmov nominovaných na ceny EFA. Diváci si tak okrem víťazných 
filmov Melancholia a Lepší svet  budú môcť pozrieť ďalšie nominované snímky: 



len na dvoch predstaveniach v absolútnej predpremiére uvidia najnovšiu 
očarujúcu snímku Akiho Kaurismäkiho Le Havre (nominácia na najlepší film), 
Turínskeho koňa Bélu Tarra (nominácie v kategóriách najlepšia kamera a 
najlepšia hudba), či Tri Toma Tykwera (nominácia v kategórii najlepší strih).  
 
 
_______________________________________________________________ 
Distribučné listy a foto všetkých filmov sú k dispozícii na stiahnutie na 
www.asfk.sk. Všetky informácie o pripravovaných tituloch Vám na 
vyžiadanie pošleme e-mailom: zatkova@asfk.sk 
 
 


