
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FILMY 20TH CENTURY FOX Z 20 NOMINACJAMI DO OSCARA.  

W KATEGORII NAJLEPSZY FILM POWALCZĄ DWIE PRODUKCJE WYTWÓRNI 

„BOHEMIAN RHAPSODY” I „FAWORYTA” 

 

Film „Bohemian Rhapsody” powalczy aż o 5 statuetek, w tym w kategoriach: „Najlepszy film” 

oraz „Najlepszy aktor pierwszoplanowy” (Rami Malek). Produkcję można obecnie oglądać na 

ekranach polskich kin. „Faworyta”, w reżyserii Yorgosa Lanthimosa, otrzymała 10 nominacji 

w  9 kategoriach m.in. „Najlepszy film”, „Najlepsza pierwszoplanowa rola żeńska” (Olivia 

Colman), „Najlepsza aktorka drugoplanowa” (Rachel Weisz oraz Emma Stone) czy „Najlepszy 

reżyser”. Premiera filmu 8 lutego w kinach.  

 

Film „Bohemian Rhapsody”, który ostatnio otrzymał dwa Złote Globy 2019 za najlepszy film 

(dramat) oraz nagrodę dla najlepszego aktora (Rami Malek), został nominowany aż w 5 

kategoriach: „Najlepszy film”, Najlepszy aktor pierwszoplanowy” (Rami Malek za rolę Freddiego 

Mercury’ego), „Najlepszy montaż”, „Najlepszy montaż dźwięku” oraz „Najlepszy dźwięk”. Polska 

premiera filmu miała miejsce 2 listopada. 

 

„Faworyta”, najnowszy film Yorgosa Lanthimosa („Lobster”, „Zabicie świętego jelenia”), 

wyróżniony Złotym Globem 2019 (nagroda dla Olivii Colman w kategorii najlepsza aktorka 

w filmie komediowym lub musicalu), Nagrodą Publiczności na festiwalu Camerimage oraz 

dwiema nagrodami na festiwalu w Wenecji 2018 otrzymał aż 10 nominacji. Film został 

wyróżniony w kategoriach: „Najlepszy film”, „Najlepsza pierwszoplanowa rola żeńska” (Olivia 

Colman), „Najlepsza aktorka drugoplanowa” (dwie nominacje dla Emmy Stone oraz Rachel 

Weisz), „Najlepszy reżyser” (Yorgos Lanthimos), „Najlepszy scenariusz oryginalny”, „Najlepsza 

scenografia”, „Najlepsze zdjęcia” „Najlepszy montaż”, „Najlepsze kostiumy”. Polska premiera 

filmu 8 lutego w kinach. 

 

Wśród nagrodzonych filmów 20th Century Fox znalazły się również: „Wyspa psów” (2 nominacje) 

oraz „Czy mi kiedyś wybaczysz?” (3 nominacje). „Wyspa psów” została nominowana 

w kategoriach „Najlepsza muzyka filmowa” oraz „Najlepszy pełnometrażowy film animowany”. 

„Czy mi kiedyś wybaczysz?” wyróżniono nominacjami w kategoriach: „Najlepsza 

pierwszoplanowa rola żeńska” (Melissa McCarthy), „Najlepszy aktor drugoplanowy” (Richard E. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grant) oraz „Najlepszy scenariusz adaptowany”. 

91. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 24 lutego 2019 roku.  
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