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EURÓPSKE FILMOVÉ CENY 2012 SÚ ROZDANÉ! 
V ROKU 2013 PRINESIEME DO KÍN ŠTYRI OCENENÉ 
FILMY VRÁTANE VÍŤAZNEJ LÁSKY. 
 
25. Európske filmové ceny už majú svojich laureátov. V sobotu 1. decembra 
si zo slávnostného udeľovania na Malte odniesla ocenenie pre najlepší film 
roka 2012 snímka jedného z najvýraznejších európskych tvorcov Láska 
rakúskeho režiséra Michaela Hanekeho. Zo šiestich nominácií premenila 
štyri na ocenenia. Okrem ceny pre najlepší film zvíťazila aj v kategóriách 
najlepší režisér – Michael Haneke, najlepšia herečka – Emanuelle Riva a 
najlepší herec Jean-Louis Trintignant. V slovenských kinách tento film 
diváci uvidia od 7. februára. 
 
O tom, kto tento rok získa prestížne ocenenia, prirovnávané k európskym 
Oscarom®, rozhodovalo takmer tri tisíc akademikov, medzi ktorými sú napríklad 
španielsky režisér Pedro Almodóvar, fínski režisér Aki Kaurismäki, nemecký 
režisér Wim Wenders, či slovenský režisér Martin Šulík a mnohé ďalšie známe 
osobnosti z rôznych oblastí súčasnej európskej kinematografie.  
V najvýznamnejších kategóriách boli tento rok nominované štyri snímky, ktoré v 
roku 2013 prinesie do kín Asociácia slovenských filmových klubov.  Piaty 
nominovaný film, drámu britského režiséra Steva McQueena Hanba nájdu 
diváci v kinách už teraz – v programe ešte mesiac putujúcej celoslovenskej 
prehliadky Projekt 100. Hanba získala z piatich nominácií dve ocenenia – za 
najlepšiu kameru – Sean Bobbitt  a za najlepší strih – Joe Walker. Cenu v 
kategórii najlepší scenár si odniesli Tobias Lindholm a Thomas Vinterberg za 
film Hon (r. T. Vinterberg, premiéra v SR 14.3.). Snímka Hasta la vista! 
(Come as you are) belgického režiséra Geoffrey Enthovena získala tiež jedno z 
významných ocenení – Cenu divákov (People´s Choice Award). Slovenskí 
diváci ju uvidia v kinách od 2. mája. Okrem spomínaných víťazných snímok sa do 
najužšieho výberu dostalo aj najnovšie dielo  talianskych režisérov bratov 
Tavianiovcov. Ich dokudráma Cézar musí zomrieť bude mať premiéru v 
slovenských kinách už 24. januára.  
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