Danske film trak 125.000 seere til Robert Prisen
Robert Prisen er filmakademiets og hele filmbranchens fejring af det forgangne filmår.
Og selvom prisuddelingen i år ikke var en gallafest med 1.000 gæster, trak de danske film seere
til live-udsendelsen, som aldrig før.
Det er de danske film som Druk, Retfærdighedens ryttere, Vores mand i Amerika, Erna i Krig,
Shorta, Madklubben, Undtagelsen, Julemandens datter og De forbandede år, som i 2020 trods
restriktioner og nedlukning holdt de danske biografer i live. Og netop interessen for disse stærke
film er ifølge filmakademiets formand Jacob Neiiendam en af årsagerne til, at den noget
utraditionelle afvikling af Robert Prisen, i år satte ny rekord med hele 125.000 seere.
Jacob Neiiendam forklarer successen således: ”det har trods corona og nedlukning været et ret
fantastisk filmår, hvor danske film og serier endnu engang er braget igennem, og trods virkelig
svære forudsætninger har samlet og begejstret publikum.
Og når live-stream af Robert Prisen på aftenen får 125.000 views, er det netop et udtryk for det
engagement, der er mellem de danske produktioner og det danske publikum”.
I år havde værten Søren Høy kun nogle få gæster i studiet, mens alle nominerede og
prismodtagere deltog i live-streamingen af Robert Prisen via calls. En af de mere morsomme
takketaler kom fra Mads Mikkelsen. Han startede med takke sine mednominerede Nikolai LieKaas, Jakob Hauberg Lohmann og Mikkel Boe Følsgaard: ”tak til Nikolai, Jakob og ham den anden
Mads. I var fede, men åbenbart ikke fede nok”.
Den kun 15-årige Flora Ofelia Hofmann Lindahl modtog som årets yngste prismodtager en Robert
for ’Årets kvindelige hovedrolle i en TV-serie’, for sin rolle som Holly i serien ’Ulven Kommer’. Hun
flød nærmest over af glæde over at modtage den fornemme pris foran så prominente kolleger
som Laura Christensen, Karen-Lise Mynter, Lene Maria Christensen og Asta Kamma August. Så det
blev både festligt, underholdende og rørende for de mange mennesker som valgte at se årets
prisuddeling online.
Det er 7. år at Robert Prisen bliver streamet live, og mange medier valgte at dele live-streamet på
deres respektive websites. Bland de store medier var DR, TV2, BT og Soundvenue – men også en
masse mindre online medier var med til at få bragt Robert Prisen ud til danskerne. Jacob
Neiiendam siger at: ”Det som har været interessant ved denne virtuelle form er både mediernes
store interesse i at bringe det – samt at alle fra branchen uanset hvor i verden de befandt sig,
havde mulighed for at deltage live. Pilou Asbæk befandt sig i USA og Nikolai Lie-Kaas og Mads
Mikkelsen i England, men alle var de med - og med til at fejre dette både storslåede og meget
utraditionelle filmår”.
I alt blev der uddelt 28 statuetter, og de helt store ”pris-slugere” ved årets Robert Pris blev
Thomas Vinterberg og Tobias Lindholms film ’Druk’ samt DRs serie ’Ulven Kommer’, som hver fik 5
priser. Anders Thomas Jensens film ’Retfærdighedens ryttere’ modtog 4 priser.
Hele Robert Prisen 2021 kan stadig ses online på www.robertprisen.dk
For yderligere info kontakt Danmarks Filmakademi: Ditte Drehn, +45 4154 3034, info@filmakademiet.dk

