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Cena diváků LUX: podívejte se na nominované
filmy a hlasujte o vítězi
 

O Cenu diváků LUX 2021 se ucházejí tři filmy: „Chlast“, „Kolektiv“ a „Corpus Christi“.
 
O parlamentní filmové ceně s názvem LUX – evropská filmová cena diváků, bude letos
rozhodovat veřejnost společně s poslanci Evropského parlamentu.
 
 
Tři filmy, které o cenu soutěží, byly vyhlášeny na slavnostním předávání evropských filmových
cen, které pořádá Evropská filmová akademie, 12. prosince 2020. Jedná se o snímky:
 
 
 

 - Thomas Vinterberg (koprodukce Dánsko / Nizozemsko / Švédsko) 
 - Thomas Vinterberg (koprodukce Dánsko / Nizozemsko / Švédsko) 
 - Alexander Nanau (koprodukce Rumunsko / Lucembursko) 
 - Alexander Nanau (koprodukce Rumunsko / Lucembursko) 
 - Jan Komasa (koprodukce Polsko / Francie) 
 - Jan Komasa (koprodukce Polsko / Francie)
 

 
Chlast od dánského režiséra Thomase Vinterberga (původní název Druk)
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Slyšeli jste o obskurní teorii norského psychologa, že malé množství alkoholu v naší krvi otevírá
naši mysl, zvyšuje kreativitu a udržuje nás šťastnými? Čtyři středoškolští učitelé se pustí do
jejího testování a experimentování. To, co se na první pohled zdá jako lék na krizi středního
věku, se ale brzy vymkne kontrole. Vinterbergův film není jen o pití a alkoholu, hlubší poselství
skrývá v otázce jak čelit životním úspěchům i pádům a dokázat si je na rovinu přiznat.
 
 
Kolektiv rumunského režiséra Alexandera Nanaua (původní název Colective)
 
 
Tento strhující dokument je pojmenován po nočním klubu v Bukurešti, kde tragický požár v roce
2015 připravil o život 27 mladých lidí a 180 zranil. Dokument sleduje tým novinářů, kteří
vyšetřují, proč 37 obětí popálenin zemřelo v nemocnicích, ačkoliv jejich zranění nebyla
ohrožující na životě. Odkrývají děsivý nepotismus a korupci, které stojí za úmrtími, ale zároveň
ukazují, že odvážní a odhodlaní lidé mohou zkorumpované systémy zvrátit.
 
 
Corpus Christi polského režiséra Jana Komasy (původní název Boże Ciało)
 
 
Film je částečně založen na skutečném příběhu mladého odsouzence, který prožívá duchovní
proměnu a chce se stát knězem. Osudový zvrat nastává v momentě, kdy přebírá odpovědnost
za farnost v odlehlé polské vesnici. Postupně se ukazuje, že tamní komunitu pohlcuje tragické
tajemství, kterému charismatický kazatel musí čelit. Prostřednictvím jeho příběhu Komasa
přemýšlí o tom, co vytváří komunitu a co nás činí náchylnými k falešným i skutečným vůdcům.
 
 
Všechny tři snímky slaví úspěchy také v mezinárodním měřítku. Filmy Kolektiv a Chlast byly
nominovány na Oscara pro rok 2021 a film Corpus Christi byl nominovaný na Oscara už minulý
rok. 
 
 
Sledujte a hlasujte
 
 
Zaujali vás nominované filmy? Zjistěte, kde je můžete sledovat (online nebo v kinech) na
www.luxaward.eu a hlasujte na webových stránkách.
 
Jak hlasovat o Ceně diváků LUX
• hlasovat je možné na www.luxaward.eu až do 23. května 2021,

• každý film můžete ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami,

• své hodnocení můžete neomezeně měnit až do doby, dokud nebude ukončeno hlasování -
počítá se poslední hlas.
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https://cineuropa.org/film/376616/
https://cineuropa.org/film/374636/
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https://luxaward.eu/


Konečné pořadí bude určeno zpoloviny hlasy veřejnosti a z poloviny hlasy od poslanců
Evropského parlamentu. Vítězný film bude vyhlášen během slavnostního udílení Ceny diváků
LUX 9. června 2021 v Evropském parlamentu.
 
 
Více o procesu výběru se dozvíte v naší infografice.
 
 
 Evropské filmy v evropských kinech
 
 
V rámci Ceny diváků LUX se Parlament spojil s Evropskou filmovou akademií ve snaze oslovit
co nejširší publikum. Hmatatelnou podporu distribuci evropských filmů Parlament poskytuje už
od roku 2007 tím, že filmům, které jdou do finále soutěže, zajišťuje titulky ve 24 jazycích EU.
Cena LUX si získala pověst výběrem evropských koprodukcí, které se zabývají aktuálními
politickými a sociálními otázkami a podněcují debatu o našich hodnotách.
 
 
Partnery ceny LUX jsou také Evropská komise a síť Europa Cinemas.
 
Další informace
Filmová cena LUX 2019
Multimediální materiály volně ke stažení
Infografika Think tanku EP: Cena LUX 2.0 Celoevropské divácké filmové ocenění
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