
 

„Dumnezeu există și numele lui e Petrunija”
câștigă Premiul LUX Film 2019 decernat de
Parlament
 

„Dumnezeu există și numele lui e Petrunija” de Teona Mitevska a câștigat cea de-a
treisprezecea ediție a Premiului LUX Film, a anunțat miercuri la Strasbourg Președintele
Sassoli.
 
Președintele Sassoli i-a felicitat pe cei trei finaliști și a declarat:
 
„Nu este întotdeauna ușor să gestionăm complexitatea activității noastre de zi cu zi fără să ne
pierdem în detaliile tehnice ale activităților parlamentare. În același timp, trebuie să comunicăm
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emoții și să folosim noi moduri de comunicare. Premiul LUX este un instrument extraordinar ce
ne însoțește în acest demers: gestionarea imigrației, a dreptului la sănătate, a feminismului și a
eticii politice prezente în filmele promovate de Premiul LUX, sunt oportunități de care trebuie să
profităm. Abordarea situațiilor de urgență climatică, a trecutului nostru colonial sau dezbaterea
modelului nostru de societate prin intermediul cinematografiei sunt provocări stimulante, care
trebuie încurajate. Suntem singurul Parlament din lume care acordă un premiu pentru film. Să
fim mândri de acest lucru. ”
 
Președintele a adăugat: „Repet: trebuie să fim deosebit de mândri de premiul LUX, premiul
Parlamentului nostru, de regizorii și autorii pe care am avut onoarea de a-i cunoaște. Trăiască
libertatea de exprimare, trăiască cinematografia europeană, trăiască Premiul LUX ."
 
„Dumnezeu există și numele lui e Petrunija” de Teona Mitevska este o coproducție Macedonia
de Nord, Belgia, Slovenia, Croația și Franța. Filmul spune povestea unei tinere șomere care
câștigă cursa pentru Sfânta Cruce în timpul ceremoniei ortodoxe de Bobotează. Brusc, ea are
acces  la  o  tradiție  religioasă,  rezervată  de  obicei  doar  bărbaților.  Filmul  este  privit  ca  o
contribuție  semnificativă  în  lupta  feministă  împotriva  societăților  conservatoare.
 
Celelalte  două  filme  finaliste  ale  ediției  din  2019  au  fost:  documentarul  „Cold  Case
Hammarskjöld”, o coproducție Danemarca, Norvegia, Suedia și Belgia a regizorului danez Mads
Brügger și „Jocuri de putere” (The Realm) de Rodrigo Sorogoyen, coproducție Spania/Franța.
 
Începând cu ora locală 15.30 (16.30 ora României) este programată o conferință de presă la
Strasbourg cu vicepreședintele PE, Klara Dobrev (S&D, HU), Sabine Verheyen (PPE, DE),
președinta comisiei de cultură, regizorii și producătorii celor trei filme. Conferința de presă poate
fi urmărită în direct aici.
 
Mai multe informații despre Premiul LUX Film 2019 și procesul de selecție a filmelor.
 
Mai multe informaţii
Extrase video din ceremonia de decernare a premiului
Discursul Președintelui Sassoli - Ceremonia de decernare a premiului
Premiul Lux Film
Infografic - Premiul LUX: Prezentarea cinematografiei europene
Premiul LUX 2019 - pachet multimedia
Site-ul web al Premiului LUX
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https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1078
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191127-1530-SPECIAL
https://luxprize.eu/news
https://luxprize.eu/content/selection-process
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-prize-2019-extracts-from-the-award-ceremony_I180776-V_v
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/news-room
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/premiul-lux-2019
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642275/EPRS_ATA(2019)642275_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk
http://luxprize.eu/home
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https://twitter.com/EP_Culture

