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ROZCHOD NADERA A SIMIN ZÍSKAL OSCARA ZA NAJLEPŠÍ 
CUDZOJAZYČNÝ FILM. DO SLOVENSKÝCH KÍN A FILMOVÝCH 
KLUBOV HO PRINESIE ASFK.  

Na včerajšom udeľovaní OSCAROV zabodoval iránsky film Rozchod Nadera a Simin a 
získal sošku v kategórii Najlepší cudzojazyčný film. ASFK film zakúpila do distribúcie v 
SR a uvedie ho do kín v septembri ako súčasť zásadnej edukatívnej prehliadky 
PROJEKT 100 – 2012. Už o pár týždňov však môžu nedočkaví diváci nájsť film v 
programe blížiaceho sa Febiofestu (29.3. – 22.4. 2012), ktorého hlavným 
organizátorom na Slovensku je ASFK.  

Rozchod Nadera a Simin 

(Jodaeiye Nader az Simin, r. Asghar Farhadi, Irán, 2011) 
 
Iránsky film režiséra Asghara Farhadiho ponúka strhujúcu manželskú drámu zo 
súčasného Iránu. Manželia Nader a Simin čelia životnému rozhodnutiu, ktoré ovplyvní 
nielen ich samých, ale celú rodinu a najmä budúcnosť dcéry Termeh. Slobodný život jej 
zaistia, iba ak odídu z Iránu. Nader odmieta opustiť chorého otca a tak Simin neostáva 
nič iné, len požiadať o rozvod.  V spoločnosti, kde vládnu spoločenské predsudky 
a prísny právny systém, je jedinou zbraňou ženy, matky a manželky vyčkávanie. Nader, 
ktorý sa má náhle starať o dcéru aj otca, zlyháva a dostáva sa do problémov so 
zákonom. Situácia, ktorá mala byť skúškou vzťahu, sa mení na skutočnú drámu. 
 
Film je už od svojho prvého uvedenia medzinárodne oceňovaný. Doteraz získal 
štyridsaťštyri rôznych ocenení a dvadsaťjeden ďalších nominácií na mnohých 
svetových festivaloch a iných filmových podujatiach. Z najcennejších trofejí je nutné 
spomenúť čerstvého tohoročného Oscara za najlepší cudzojazyčný film, Zlatý medveď 
na 62. Berlinale a Zlatý glóbus za najlepší cudzojazyčný film. Oceňovaný je nielen 
scenár (takisto Asghar Farhadi), réžia, ale aj vynikajúce herecké výkony hlavných 
predstaviteľov – Peyman Maadi v úlohe Nadera a Leila Hatami ako Simin. Obaja hlavní 
predstavitelia získali na 62. Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne 2012 Veľké 
ceny poroty Strieborný medveď. 

Aktuálne informácie o filme a aktivitách Asociácie slovenských filmových klubov 
nájdete na www.asfk.sk.  
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