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Tlačová správa

Nominácie na cenu Slnko v sieti ovládli filmy Amnestie
a Nech je svetlo.
Bratislava 26. február 2020: Najviac nominácií na národnú filmovú cenu
Slnko v sieti za uplynulý rok získal film Amnestie. Filmový thriller režiséra
Jonáša Karáska o manipulácii, násilí, zrade, o najväčšej väzenskej vzbure
v Československu, získala dvanásť nominácií, vrátane kategórie Najlepší
hraný film. V prvom kole hlasovania o tom rozhodli členovia Slovenskej
filmovej a televíznej akadémie.
Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) predstavila nominácie
v jubilejnom 10. ročníku národnej ceny Slnko v sieti, ktorá je prehliadkou toho
najlepšieho zo slovenskej filmovej tvorby. Tento rok sa o ocenenie uchádzalo
celkovo 24 prihlásených hraných, dokumentárnych a animovaných filmov.
Do druhého kola hlasovania posunuli akademici až 14 filmov.
„Mimoriadne ma teší, že medzi ostrieľaných tvorcov sa tento rok do užšej
nominácie dostali aj nováčikovia Juraj Šlauka alebo Teodor Kuhn
s debutujúcimi filmami a to hneď v niekoľkých kategóriách. Znamená to, že
mladých talentov pribúda a to je skvelá správa pre slovenský film,“ hodnotí
Wanda Adamík Hrycová, prezidentka SFTA.
V kategórii Najlepší hraný film sa budú Amnestie uchádzať o cenu spolu
s filmom Nech je svetlo, ktorý má na konte jedenásť nominácií a filmom Punk
je hned! so šiestimi nomináciami. Snímky Amnestie a Nech je svetlo zároveň
získali nominácie v kategóriách najlepšia filmová réžia, najlepší kameramanský
výkon, najlepší filmový strih a zvuk, najlepší architekt-scénograf a masky,
ženský herecký výkon v hlavnej úlohe a mužský herecký výkon vo vedľajšej
úlohe. Filmová dráma Ostrým nožom získala osem nominácií, z ktorých štyri
v kategóriách najlepších hereckých výkonov. Režiséri Jonáš Karásek
(Amnestie), Marko Škop (Nech je svetlo) spolu s Jurajom Šlaukom (Punk je
hned!) sa budú zároveň uchádzať o cenu v kategórii Najlepšia filmová réžia.
V kategórii Najlepší dokumentárny film sú nominované snímky Dobrá smrť
režiséra Tomáša Krupu, Osamelí bežci: Ideme ďalej! od Martina Repku
a Skutol sa stal od Barbory Berezňákovej. Nominácie v kategórii Najlepší
animovaný film získali snímky Drobci (epizóda Poklad) Vandy Raýmanovej
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a Michala Strussa, Sh_t Happens v réžii Michaely Mihályiovej v spolupráci
s Davidom Štumpfom a Šarkan Martina Smatanu.
V divácky obľúbených kategóriách sú za Najlepší ženský herecký výkon
v hlavnej úlohe nominované tri herečky: Natália Germániová (Amnestie),
Zuzana Konečná (Nech je svetlo) a Ela Lehotská (Ostrým nožom). V kategórii
Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe sú nominované Judit
Bárdos (Cesta do nemožna), Anna Geislerová (Amnestie) a Táňa Radeva
(Ostrým nožom).
V kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe o cenu súperia
traja herci Pavol Kovačovský (Punk je hned!), Roman Luknár (Ostrým nožom)
a Milan Ondrík (Nech je svetlo). Nominácie na Najlepší mužský výkon
vo vedľajšej úlohe si vyslúžili František Beleš (Nech je svetlo), Dávid Hartl
(Ostrým nožom) a Gregor Hološka (Amnestie).
Držitelia cien Slnko v sieti budú vyhlásení na slávnostnom galavečeri
v piatok 17. apríla 2020, ktorý v priamom prenose odvysiela RTVS na
Jednotke. Počas večera bude odovzdaná aj cena Slnko v sieti za Výnimočný
prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre a Divácka cena Slnko v sieti, o ktorej
v internetovom hlasovaní rozhodne verejnosť.
V Bratislave zároveň týmto dňom odštartuje aj Týždeň slovenského filmu v Kine
Lumière, kde je pre fanúšikov slovenského filmu pripravený, okrem všetkých
hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, ktoré mali premiéru v roku 2019,
aj bohatý sprievodný program v podobe workshopov, masterclass a odborných
diskusií.
Týždeň slovenského filmu organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia
(SFTA), spoluorganizátormi prehliadky sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)
a Slovenský filmový ústav (SFÚ).
Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond

Viac informácií o národných filmových cenách Slnko v sieti nájdete na stránke:
www.slnkovsieti.sk
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Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) je verejnoprospešná
záujmová organizácia, ktorá združuje významné osobnosti slovenskej
audiovizuálnej kultúry, iniciátorom a usporiadateľom výročných prehliadok
slovenskej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby, ako aj zakladateľom
a garantom Národnej filmovej ceny Slnko v sieti. V spolupráci s partnerskými
organizáciami v zahraničí nominuje slovenský film na Európske filmové ceny a
Cenu americkej filmovej akadémie Oscar za najlepší neanglicky hovorený film.
Venuje osobitnú pozornosť tvorbe mladej, nastupujúcej generácie filmových
tvorcov, vytvára podmienky pre ich profesionálne uznanie a podporu
a prezentáciu ich diel v zahraničí.
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