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LÁSKA, KRÁĽOVSKÁ AFÉRA A DIVOKÉ BYTOSTI JUŽNÝCH 
KRAJÍN – FILMY Z DISTRIBÚCIE ASFK, KTORÉ ZABOJUJÚ 
O OSCARA. 
 

 
 
Pravdepodobne najsledovanejšia filmová udalosť roka – 85. odovzdávanie cien Americkej 
filmovej akadémie (AMPAS) sa bude konať 24. februára 2013 v Hollywoode. Medzi 
nominovanými filmami sú tri tituly, ktoré slovenským divákom prinesie do kín Asociácia 
slovenských filmových klubov už v prvom polroku 2013. Najviac nominácií – až päť – 
získalo najnovšie dielo žijúcej legendy európskeho filmu – Láska rakúskeho režiséra 
Michaela Hanekeho. O Oscara – vytúženú sošku mnohých filmových tvorcov z celého sveta 
zabojujú však aj dánska Kráľovská aféra Nikolaja Arcela a americký hraný debut len 30-
ročného Benha Zeintlina Divoké bytosti južných krajín. 
 
V troch najvýznamnejších kategóriách – najlepší film, najlepšia réžia a najlepší cudzojazyčný 
film sa o Oscara bude uchádzať najlepší európsky film roka 2012 Láska, Divoké bytosti južných 
krajín, ktorý získal Veľkú cenu na MFF Sundance 2012 a Zlatú kameru na MFF Cannes 2012 pre 
najlepší debut. Z deviatich nominovaných titulov môžu uspieť v kategórii Najlepší film. V kategórii 
Najlepší režisér zabojujú Haneke a Zeintlin s piatimi nominovanými tvorcami ako Ang Lee, Steven 
Spielberg a David O. Russel. O Oscara v kategórii pre Najlepší cudzojazyčný film sa bude 
uchádzať Láska a dánska Kráľovská aféra. V kategórii je celkovo päť nominovaných 
zahraničných titulov. Medzi tohtoročnými nominovanými v kategórii najlepšia herečka si môže 
sošku pre Najlepšiu herečku v hlavnej úlohe odniesť najstaršia herečka v histórii nominovaných 
Emmanuelle Riva  (Láska) ale aj neherečka, ktorú režisér objavil pre svoj film v honduraskej 
základnej škole –  len 9-ročná Quvenzhané Wallis - najmladšia herečka v histórii (Divoké 
stvorenia južných krajín).  
 



Pripomíname, že SFTA do širšieho výberu na ocenenia AMPAS vyslala za Slovensko tento rok 
dvoch kandidátov –  hraný debut Ivety Grófovej Až do mesta aš a animovaný film Posledný 
autobus Martina Snopeka a Ivany Laučíkovej. Oba tituly priniesla do kín Asociácia slovenských 
filmových klubov. 
  
Prehľad nominácií filmov z distribučného plánu ASFK na rok 2013 
podľa dátumu premiéry v SR: 
 
KRÁĽOVSKÁ AFÉRA ( r. Nikolaj Arcel) / Dán. / SK PREMIÉRA 17.1. 2013 
 
LÁSKA (r. M. Haneke) / Franc., Rak.,Nem. / SK PREMIÉRA 7.2. 2013 
 
DIVOKÉ BYTOSTI JUŽNÝCH KRAJÍN / SK PREMIÉRA 18.4. 2013 
 
 
Najlepší film (producenti) 
Láska (nominovaní budú známi dodatočne)  
Divoké bytosti južných krajín (Dan Janvey, Josh Penn, Michael Gottwald) /  
 
Najlepšia réžia 
Michael Haneke (Láska) 
Benh Zeitlin (Divoké bytosti južných krajín) 
 
Najlepší cudzojazyčný film 
Láska (Michael Haneke) - Rakúsko 
Kráľovská aféra ( Nikolaj Arcel) – Dánsko 
 
Najlepšia herečka v hlavnej úlohe 
Emmanuelle Riva - najstaršia herečka v histórii (Láska) 
Quvenzhané Wallis - najmladšia herečka v histórii (Divoké stvorenia južných krajín)  
 
Najlepší pôvodný scenár 
Michael Haneke (Láska) 
 
Najlepší adaptovaný scenár 
Lucy Alibar & Benh Zeitlin (Divoké stvorenia južných krajín) 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Viac informácií o nominovaných tituloch a distribučné listy na stiahnutie nájdete na 
www.asfk.sk / ďalšie informácie vám poskytne Eva Rebollo rebollo@asfk.s 
 


