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Evropské filmové ceny: 

snímek AFERIM! je nominován za nejlepší scénář

Na nedávno vyhlášených nominacích na ceny Evropské filmové akademie (EFA), které se 

od roku 1988 udělují v  několika kategoriích, byl koprodukční snímek Aferim! nominován v kategorii 

nejlepší scénář. Film vznikl v koprodukci Rumunska, České republiky a Bulharska a Artcam ho uvedl 

do kin 8. října. Autorem scénáře je režisér Radu Jude, který má už na kontě Stříbrného medvěda za 

režii z filmového festivalu v Berlíně, jenž se konal letos v únoru. 

Za scénář byly na cenu EFA dále nominovány snímky Holub seděl na střeše a přemýšlel o životě 

(scénář Roy Andersson), Ex Machina (scénář Alex Garland), 45 let (scénář  Andrew Haigh), Mládí (scénář 

Paolo Sorrentino) a Humr (scénář Yorgos Lanthimos & Efthimis Filippou). Výsledky budou vyhlášeny 

12. prosince v Berlíně.  

Evropská filmová cena je prestižní filmová cena každoročně udělovaná Evropskou filmovou

 akademií od roku 1988. Ze 40 nominovaných filmů volí členové Evropské filmové akademie každoročně na 

začátku prosince vítěze. Ceny jsou udělovány ve více než deseti kategoriích, z nichž nejdůležitější je film 

roku. Při loňském udílení cen EFA v Rize získal hlavní trofeje film Ida polského režiséra Pawla 

Pawlikovského, který dostal cenu za nejlepší film, za režii a za scénář.  

AFERIM! (Rumunsko, Bulharsko,

ČR 2015, režie Radu Jude)

Východní Evropa, rok 1835.

Dva jezdci projíždějí pustou krajinou 

v srdci Valašska. Jsou to četník

Costandin a jeho syn, kteří společně

hledají uprchlého otroka. Na své pouti

potkávají lidi různých národností 

a náboženství: Turky a Rusy, křesťany

a židy, Rumuny a Maďary. Každý

z nich chová vůči těm ostatním

předsudky, které se předávají

z generace na generaci.  A ani poté,

co najdou uprchlíka, není dobrodružstvím zdaleka konec…

Balkánský černobílý western, který nepostrádá prvky humoru, otevírá kontroverzní téma otroctví 

Romů  v době nedávné rumunské minulosti a zároveň je pozoruhodným podobenstvím o životě v pozdně 

feudální Evropě. Film natočený na 35 mm vznikl s českou koprodukční účastí (producent Jiří Konečný, 

společnost Endorfilm). V Česku byl poprvé představen na MFF Karlovy Vary, do kin vstoupil 8. října 2015.
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Ohlasy:

„Aferim! se odvíjí pozvolna, takřka bez děje, ale jde zároveň o trefnou a dynamickou satiru obsahující 

rozmluvy s takřka kultovním potenciálem...  Jeho vyznění je však univerzální a určitě necílí jen 

na festivalové publikum. Oslní už měkce nasvícenými záběry krajiny, natočenými na klasický filmový 

materiál.“ - Tomáš Stejskal, Hospodářské noviny

„Scenárista a režisér Radu Jude by mohl nosit přízvisko bukurešťský Tarantino. Stejně jako v 

Nespoutaném Djangovi se tu nahánějí otroci, stejně jako v Tarantinově dokončovaném díle Osm 

hrozných stojí v popředí lovci lidí a stejně jako jeho americký kolega dává Radu Jude svým hrdinům do 

ruky nejúčinnější zbraň, totiž humor.“ - Mirka  Spáčilová, MfDnes

“Po všech směrech neobyčejný eastern je zejména famózní sociologickou kresbou prostředí a doby, 

která se v průběhu desetiletí v mnoha ohledech proměnila pouze na povrchu. Ryzí groteska, shrnutá v 

samotném názvu filmu výstižným termínem Aferim!, neboli „bravo!“ ladí dění na plátně do významového 

„black and white“ (podpořeného navíc i obrazem), a nutno říct, že tenhle žánr tématu mimořádně 

sedne.” - Adéla Gálová, Romea 

Režisér a scenárista Radu Jude o filmu:

„Film Aferim! je pokus zahledět se do minulosti,

vydat se na cestu do způsobů myšlení na

začátku 19. století – včetně všech

gnozeologických nedokonalostí, které jsou s

takovým počínáním neodmyslitelně spjaté.

Nevím, který psycholog řekl, že osobnost je

duševně zdravá pouze tehdy, když pochopí,

odkud pochází, kde je a kam chce směřovat.

Věřím, že to lze aplikovat i na společnost.

Společnost nebude plně zdravá, dokud se

upřímně nepostaví tváří v tvář své minulosti – ať

je to minulost nedávná nebo vzdálená. „Každé období zkoumáme nejprve z hlediska příslibů, které nabízí pro

období následující,“ řekl Johan Huizinga. Mým hlavním přáním je, aby byl tento film stimulem pro diváky, aby 

se hlouběji a systematičtěji zamysleli nad otázkami, které jsem já jen lehce nastínil.“  

O režisérovi: 

Radu Jude (nar. 1977) vystudoval film na Media University (2003). Režíroval několik krátkých filmů, např. 

Lampa cu caciula (Lampa s kloboukem, 2006) (vítěz více než 50 mezinárodních cen v Sundance, San 

Francisku, Los Angeles, Uppsale atd.) a Alexandra (2007) (uveden na festivalu v Clermont-Ferrand, oceněn 

v Oberhausenu).
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Jeho celovečerní debut Nejšťastnější dívka na světě (2009) získal filmovou cenu NHK na festivalu 

v Sundance a cenu CICAE v rámci Berlinale-Forum 2009. Film byl uveden na více než 50 filmových 

festivalech, včetně festivalu v Torontu, New Directors/New Films v New Yorku, v Soluni, Sarajevu a Londýně. 

V roce 2011 režíroval a produkoval nezávislý celovečerní film Film pentru prieteni (Film pro přátele).

Jeho druhý celovečerní film Všichni v naší rodině (2012) měl premiéru na Berlinale-Forum a byla mu 

udělena cena Sarajevské srdce na filmovém festivalu v Sarajevu, Le Bayard d’Or za nejlepší mužský herecký

výkon na MFF v Namuru a Grand Prix na CinEast. Film byl uveden na více než 30 filmových festivalech po 

celém světě a promítal se v kinech ve Francii, Nizozemí a Maďarsku. Jeho nejnovější dva krátké filmy O 

umbra de nor (Stín mraku, 2013) a Trece și prin perete (Projít skrz zeď, 2014) byly vybrány do sekce 

Quinzaine des Réalisateurs na festivalu v Cannes. Snímek Trece și prin perete pak získal zvláštní uznání. 

Film Aferim!, který měl světovou premiéru v soutěži na 65. ročníku Berlinale, je třetím celovečerním 

filmem Radu Judea. V současné době připravuje celovečerní snímek Inimi cicatrizate (Zjizvená srdce), který 

je adaptací románu Maxe Blechera.

Režie: Radu Jude / Scénář: Radu Jude, Florin Lăzărescu / Střih: Cătălin Cristuțiu / Kamera: Marius Panduru / 

Zvuk: Momchil Bozhkov, Dana Lucreția Bunescu, Cristinel Șirli  / Hudba:  Trei Parale / Hrají: Teodor Corban 

(Costandin), Mihai Comănoiu (Ioniță), Cuzin Toma (Carfin), Alexandru Dabija (bojar Iordache Cîndescu), Alexandru

Bindea (kněz) / Rok výroby: 2014 / Země: Rumunsko, Bulharsko, ČR  / Jazyk: rumunsky s českými titulky  / 

Kopie: DCP, blu-ray / Přístupnost: do 15 let nevhodný / Stopáž: 105 min 

Informace k filmu a foto v tiskové kvalitě: http://artcam.cz/aferim/

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6RQ74wdvHwM

           

TISKOVÝ SERVIS:

Hedvika Petrželková, 

Film Distribution ARTCAM, 

tel. +420 776 167 567, 

email: hedvika.petrzelkova@artcam.cz, 

www.artcam.cz
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