DANMARKS FILM AKADEMI – Pressemeddelelse 21. november 2013

ROBERT har 30 års jubilæum og giver al magt til medlemmerne
Når Danmarks Film Akademi den 26. januar 2014 uddeler de eftertragtede
ROBERT-priser for filmåret 2013 er der meget at fejre. Det er nemlig 30 år
siden de første ROBERT-priser blev uddelt i 1984 for filmåret 1983. Her
var det Nils Malmros’ ‘Skønheden og Udyret’ og Søren Kragh-Jacobsens
‘Isfugle’ der delte priserne mellem sig. I jubilæumsåret kandiderer begge
instruktører igen til ROBERT med deres nye film, men hvem der bliver
nomineret til årets priser bliver for første gang nogensinde, lagt i
hænderne på medlemmerne.
Det sker fordi medlemstilgangen til Danmarks Film Akademi har været massiv de seneste
år og medlemsbasen nu tæller mere end 1400 fagpersoner fra hele spektret fra film- og tvproduktion til distribution og biografdrift.
Formand Kim Magnusson udtaler ”Det har altid været Filmkademiets drøm og mål at kunne
brede nomineringsprocessen ud til medlemmerne, da det jo dem der arbejdermed danske
film, der er bedst til at vurdere hvor kvaliteten af arbejdet ligger og hvem, der skal
honoreres og fejres for årets bedste indsats. Vi har med de seneste års massive medlems
tilgang, vurderet at vi nu har nået den kritiske masse, der giver os den bredest mulige
base, for en fair og upartisk nominering.”
Det har altid været således, at det var Filmkademiets medlemmer, der stemte om hvem
der skulle modtage årets Robert-statuetter, men fra i år udvides medlemmernes
indflydelse så det også er medlemmerne der skal stemme på de respektive indstillede
kandidater, og dermed shortliste årets nominerede. Derefter skal de til den elektroniske
stemmeboks igen for at endeligt afgøre hvem der vinder årets priser.
Danmarks Film Akademi har som fundats at fejre det bedste ved dansk film, og
det gøres traditionelt årligt ved uddelingen af Robert Prisen. Med den brede og
velfunderede medlemsbase giver det nu muligheder for en endnu mere kvalificeret
nominering til Robert-priserne.
Robert Prisen for filmåret 2013 uddeles søndag d. 26. januar 2014.
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