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ZLATÚ PALMU SI Z CANNES ODNIESOL MICHAEL HANEKE. 
JEHO LÁSKU PRINESIE DO SLOVENSKÝCH KÍN ASOCIÁCIA 
SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV.

65.  ročník  jednej  z  najprestížnejších  filmových  udalostí  roka  –  Medzinárodný 
filmový festival v Cannes pozná svojich víťazov. Najvyššie ocenenie – Zlatú palmu si 
osobne prevzal rakúsky tvorca Michael Haneke. Jeho najnovšia snímka AMOUR 
(Láska)  s  Jean-Louis  Trintignantom,  Emmanuelle  Riva  a  Isabelle  Hupert  v 
hlavných úlohách, si jednoznačne získala medzinárodnú festivalovú porotu na čele s 
talianskym  režisérom  Nanni  Morettim,  novinárov  i  divákov.  Hanekeho  Lásku 
uvidia aj slovenskí diváci. Nebude to však jediný ocenený film z Cannes, ktorý sa 
dostane do slovenskej distribúcie.

Michael Haneke je jedným z najvýraznejších európskych tvorcov poslednej dekády. V 
hlavnej  súťažnej  sekcii  MFF  Cannes  sa  zatiaľ  o  ocenenia  uchádzalo  sedem  jeho 
celovečerných diel. Štyri z nich premenili nominácie na ocenenia: Grand Prix získala v 
roku 2001 jeho Pianistka,  za film Caché bol ocenený Haneke cenou za najlepšiu réžiu 
(2005), v roku 2009 si odniesol Zlatú palmu za film  Biela stuha (v distribúcii ASFK) 
rovnako  ako  tento  rok  za  svoju  poslednú  snímku  Láska (Amour).  

O filme Láska

Georges  a  Anne sú osemdesiatnici,  kultivovaní  pár učiteľov hudby na dôchodku.  Ich 
dcéra žije v cudzine. Anne však jedného dňa dostane porážku a život dvoch starých ľudí, 
oddaných  manželov,  prechádza  krutou  emočnou  skúškou.  Hanekemu  sa  podarilo  pre 
tento projekt získať 81-ročného Trintignanta, ktorý je už niekoľko rokov na dôchodku. 
Pri  preberaní  významného  ocenenia  z  rúk  hercov  Adriena  Brodyho  a  Audrey  Tatou 
režisér okrem iného povedal: „Tento film je čiastočnou ilustráciou sľubu, ktorí sme si  
dali s manželkou. Musím veľmi poďakovať aj mojim dvom hercom. Sú esenciou tohto  



filmu.” Snímka bude mať premiéru v SR začiatkom roka 2013, po francúzskej národnej 
premiére, ktorá sa bude konať na jeseň tohto roku.

Prinesieme aj ďalšie dva ocenené filmy z Cannes 

Zástupcovia ASFK priamo počas festivalu v Cannes vybrali a zakúpili pre slovenské kiná 
ďalšie dva víťazné tituly.  Diváci tak budú mať príležitosť okrem  Lásky  M. Hanekeho 
vidieť  Lov (Jagten/The Hunt) Thomasa Vinterberga, ktorý si odnisol cenu pre najlepší 
mužský herecký výkon (Mads Mikkelsen) a tiež najnovšiu snímku mexického režiséra 
Carlosa Reygadasa Post Tenebras Lux, ktorému porota udelila cenu za najlepšiu réžiu. 
O uvedení ďalších filmov, ktoré mali počas MFF Cannes medzinárodnú premiéru v 
súťažnej sekcii ASFK v tejto chvíli rokuje.

_______________________________________________________________________
Všetky informácie o filmoch z distribúcie ASFK nájdete na www.asfk.sk, kontakt 
pre médiá: rebollo@asfk.sk


