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NA OSCARA NOMINOVANÉ DIVOKÉ HISTORKY
PRICHÁDZAJÚ DO SLOVENSKÝCH KÍN

Už tento štvrtok sa dostáva vďaka Asociácii slovenských filmových klubov do našich kín film, ktorý od
svojej premiéry nadchýna divákov vo všetkých kútoch sveta. Zatiaľ pozbieral 19 cien a je nominovaný aj
na Oscara v kategórii Najlepší cudzojazyčný film. Šesť šialených a zábavných poviedok vám ukáže, že
nervy raz môžu rupnúť naozaj každému.
Argentínsky režisér Damián Szifrón roky, popri iných projektoch, písal vlastné poviedky, v ktorých
vyjadroval frustráciu nad vecami, s ktorými sa v dennom živote stretával. Postupným nabaľovaním príbehov si
všimol, že majú niekoľko spoločných tém, ktoré z nich robia konzistentné dielo, „...všetky boli o katarzii, pomste, a
o deštrukcii. A o neodolateľnej rozkoši zo straty sebaovládania...“, hovorí Szifrón. A práve tak vznikli Divoké
historky. Drobné či väčšie pomsty, nespravodlivosti a krivdy - všetci to poznáme. Človek sa im nedokáže brániť,
ak nechce prekročiť hranice zákona, či dobrých mravov. A predsa si zväčša povieme, že to zvládneme
a ostaneme pokojní. Hrdinovia týchto šiestich šialených príbehov to nezvládajú. V rôznych situáciách sa
dostávajú do bodu, kedy im dochádza trpezlivosť. Rozhodnú sa vziať osud do vlastných rúk a s ľudskou
malosťou, byrokraciou, či vypočítavosťou, si to vybavia s intenzitou rozzúreného zvieraťa. Kruté, ale vtipné,
jednoduché - no s prekvapivým záverom, také sú Divoké historky. Výnimočná čierna komédia z koprodukcie
bratov Almodóvarovcov je skrátka o tom, že nervy raz môžu rupnúť naozaj každému. Na bystro vystavanej
spoločenskej kritike sa každý divák z chuti zasmeje, aj keď vie, že za všetkým predsa len stojí krutá pravda.
Celosvetovú premiéru mal film 17. mája na festivale v Cannes a odvtedy zbiera ceny po celom svete.
Medzi najväčšie úspechy patrí napríklad už získaná - Cena divákov pre európsky film z MFF San Sebastian,
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Cena divákov z MFF Sarajevo či Cena divákov a Cena pre najlepšiu herečku na festivale latinskoamerického
filmu Biaritz. Najvyšší počet - až 21 - nominácií získal film na argentínske národné filmové ceny, nominovaný bol
aj na Zlatú Palmu MFF Cannes 2014 a najnovšie je nominovaný v kategórii Najlepší cudzojazyčný film na Cenu
Akadémie – Oscara. Na Slovensku sa bude premietať v kinách, filmových kluboch a miniplexoch.
DAMIÁN SZIFRON
Narodil sa 9. 7. 1975 v Ramos Mejía v provincii Buenos Aires. Študoval mediálne štúdiá na strednej
škole ORT (filmovú teóriu). Absolvoval štúdium na Universidad del Cine v Buenos Aires. V rokoch
2002-2003
produkoval, písal a režíroval dve série úspešného seriálu Los Simuladores.
Medzinárodné práva kúpila Sony International a uviedla seriál v Mexiku, Chile, Rusku a Španielsku.
V roku 2003 predstavil na festivale Mar del Plata svoj prvý film – čiernu komédiu Fondo del mar.
Vyhral cenu Silver Ombú za najlepší latinskoamerický film, cenu FIPRESCI, zvláštne uznanie
poroty na festivale v San Sebastian, cenu kritikov na Filmovom festivale latinskoamerických filmov v
Toulouse, a ďalšie ocenenia. V roku 2005 napísal a režíroval film Tiempo de Valientes - policajnú
komédiu, ktorú ospevovali kritici a stala sa diváckym hitom v Argentíne, v Španielsku a pozbierala
niekoľko domácich a medzinárodných cien. V roku 2006 napísal a režíroval televízny seriál
Hermanos & Detectives. V roku 2008 založil produkčnú spoločnosť Big Bang, ktorá vyvíja námety,
formáty a scenáre. Po Divokých historkách chce Szifrón nakrútiť milostný príbeh La pareja perfecta,
ambiciózny scifi príbeh El extranjero a western v anglickom znení Little Bee.

Informácie o filme DIVOKÉ HISTORKY a distribučný list nájdete na www.asfk.sk / Foto, trailer, plagát a ďalšie
materiály na stiahnutie na http://www.asfk.sk.capsa.cz/. Heslo a login Vám na vyžiadanie pošleme e-mailom.
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