
 
Nagroda LUX: widzowie i posłowie do PE wybierają
zwycięski film
 
Nagroda filmowa Parlamentu Europejskiego przechodzi duże zmiany, aby jeszcze więcej
widzów mogło zobaczyć jeszcze więcej europejskich filmów.
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Ta ustanowiona przez Parlament Europejski 13 lat temu nagroda filmowa wspierająca
dystrybucję europejskich filmów zmienia się dla Was - od teraz widzowie będą bezpośrednio
zaangażowani w wybór zwycięskiego filmu, a odnowiona Nagroda LUX połączyła siły z
Europejską Akademią Filmową (European Film Academy, EFA), aby dotrzeć do liczniejszej

Jak publiczność i posłowie do PE wybierają zdobywcę LUX - Europejskiej Nagrody Publiczności dla najlepszego filmu
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publiczności.
 
Nowa metoda głosowania, nowy branding, nowi
partnerzy, nowy kalendarz 
Aby zaznaczyć tę zmianę, nagroda otrzymała nową nazwę: „LUX - Europejska Nagroda
Publiczności dla najlepszego filmu”. Do większej ilości filmów - pięciu - zostaną wykonane
napisy w 24 językach urzędowych UE. Wyjątkowo w tym roku, ze względu na wpływ
koronawirusa na branżę filmową, o nagrodę ubiegać się będą tylko trzy filmy.
 
„Do tej pory przesłanie nagrody LUX brzmiało: <<Parlament Europejski jest zaangażowany w
kulturę>> i możemy być dumni z tego osiągnięcia” powiedziała Sabine Verheyen,
przewodnicząca parlamentarnej Komisji Kultury na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Wenecji, odsłaniając nową koncepcję nagrody. „Od teraz chcemy dzielić się naszą podróżą z
nowymi partnerami. Chcemy podzielić się naszą Nagrodą LUX z coraz większą liczbą
Europejczyków.”
 
Pełny tytuł nagrody LUX odzwierciedla silniejsze partnerstwa: „LUX - Europejska Nagroda
Publiczności dla najlepszego filmu Parlamentu Europejskiego i European Film Academy - we
współpracy z Komisją Europejską i Europa Cinemas”.
 

Co pozostaje bez zmian? 
Nagroda LUX zbudowała swoją reputację, wybierając europejskie koprodukcje podejmujące
aktualne kwestie polityczne i społeczne oraz zachęcające do debaty na temat naszych wartości
- to nie powinno ulec zmianie. Nagroda będzie nadal udostępniać filmy szerszej publiczności
poprzez wykonanie napisów do filmów konkursowych.
 
Wreszcie, czerwony dywan dla reżyserów i aktorów zostanie ponownie rozwinięty w
Parlamencie Europejskim, ponieważ ceremonia wręczenia nagród będzie nadal odbywać się
podczas sesji plenarnej PE. Zmienia się tylko data: zamiast w listopadzie, nagroda zostanie
wręczona w kwietniu.

Nagroda LUX: nowy scenariusz
• Jesień: komisja złożona ze specjalistów z branży filmowej wybiera filmy, do których zostaną
wykonanie napisy w 24 oficjalnych językach UE

• 12 grudnia: trzy filmy nominowane do nagrody zostaną ogłoszone podczas ceremonii
wręczania Europejskiej Nagrody Filmowej (EFA) w Berlinie

• Grudzień 2020-maj 2021: widzowie w całej Europie mogą oglądać nominowane filmy na
pokazach lub online

• Do 23 maja 2021: widzowie i posłowie do PE głosują online na www.luxaward.eu - mają po
połowie głosów

•  9 czerwca 2021: zwycięski film ogłoszony podczas ceremonii w Parlamencie Europejskim
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https://www.labiennale.org/it/cinema/2020/selezione-ufficiale?fbclid=IwAR1ccqAAXKdjDhyZq9Cx0sxIlSlIzGBeCV7fd5VAuLP-Af9Dd0Fat6vvJ2A
https://www.labiennale.org/it/cinema/2020/selezione-ufficiale?fbclid=IwAR1ccqAAXKdjDhyZq9Cx0sxIlSlIzGBeCV7fd5VAuLP-Af9Dd0Fat6vvJ2A
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/lux-prize-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/lux-prize-2019


Z dumą wspierając kinematografię 
„Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jedynym Parlamentem na świecie, który przyznaje
nagrodę kinową” powiedział Przewodniczący PE David Sassoli w wideo wiadomości podczas
inauguracji w Wenecji. Powiedział również, że nowa nagroda jest kolejnym krokiem we
wspieraniu pracy artystów i europejskich produkcji, mocno dotkniętych kryzysem
koronawirusowym. Komisarz ds. Kultury, Mariya Gabriel podkreśliła różnorodność kina
europejskiego, którą pokazuje 130 filmów dotychczas biorących udział w poprzednich edycjach
nagrody LUX.
 
Przeczytaj o wsparciu UE dla sektora kultury, który ucierpiał przez pandemię koronawirusa.
 
Więcej informacji
Zagłosuj na najlepszy film!
Nowa odsłona Nagrody LUX [EN]
Inauguracja nowej nagrody w Wenecji 5 września
Program Kreatywna Europa [EN]
Europejska Akademia Filmowa [EN]
Europa Cinemas [EN]
Badanie EPRS „Koronawirus i europejski sektor filmowy” (maj 2020) [EN]
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/reakcja-ue-na-koronawirusa/20200423STO77704/wsparcie-dla-kultury-w-ue-podczas-kryzysu-koronawirusowego
https://luxaward.eu/en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200831IPR86014/lux-prize-will-be-awarded-jointly-with-european-film-academy
https://t.co/2kbO6q4kCX?amp=1
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node/165_en
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://www.europa-cinemas.org/en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649406/EPRS_BRI(2020)649406_EN.pdf

