Recensie: Green Book, Roma, Black Panther en Bohemian Rhapsody winnaars Oscars 2018
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Recensie:
Op de 91ste editie van de Oscaruitreiking vannacht gingÂ Green BookÂ aan de haal
met 3 filmprijzen: de Oscar voor Beste Film, die van beste mannelijke bijrol
(Mahershala Ali) en beste origineel scenario.Â Roma, die andere favoriet, won de
Oscar voor beste niet-Engelstalige film, beste regisseur (Alfonso Cuarón) en die van
beste cinematografie. OokÂ Black PantherÂ scoorde 3 beeldjes: die voor beste
kostuums, beste productieontwerp en beste filmmuziek (Ludwig Göransson). Het
meeste aantal beeldjes ging echter naarÂ Bohemian Rhapsody. 4 Oscars â€“
weliswaar vooral technische - gingen er naar deze film: die voor beste acteur (Rami
Malek), beste montage (John Ottman), beste geluidsmontage en beste
geluidsmix.Â The FavouriteÂ (Beste actrice Olivia Colman),Â If Beale Street Could
TalkÂ (Beste vrouwelijke bijrol Regina King), BlacKkKlansmanÂ (beste bewerkte
scenario),Â First ManÂ (beste visuele effecten), Vice (beste grime en haar) enÂ A
star is bornÂ (Beste originele song voor Shallow) gingen elk met 1 beeldje naar
huis.Â Â
De awards werden kortom mooi verdeeld onder de verschillende genomineerden,
blockbusters en artfilms waardoor er dit jaar geen film is die zich kan uitroepen als dé
uitgesproken winnaar van deze editie.Â
Alle Oscars op een rij: Beste Film Green Book
Beste Regisseur Alfonso Cuarón voor Roma
Beste Actrice Olivia ColmanÂ voorÂ The Favourite
Beste vrouwelijke bijrol Regina KingÂ voorÂ If Beale Street Could Talk
Beste Acteur Rami MalekÂ voorÂ Bohemian Rhapsody
Beste Mannelijke Bijrol Mahershala AliÂ voorÂ Green Book
Beste origineel scenario Green Book
Beste bewerkte scenario BlacKkKlansmanÂ
Beste niet-Engelstalige film Roma
Beste cinematografie Alfonso Cuarón voor Roma
Beste montage John Ottman voor Bohemian Rhapsody
Beste kostuums Ruth E. Carter voor Black Panther
Beste geluidsmontage Bohemian Rhapsody
Beste geluidsmix Bohemian Rhapsody Beste productieontwerp Black Panther
Beste grime en haarstijl Vice
Beste visuele effecten First Man Beste animatiefilm Spider-Man: Into the
Spider-Verse Beste kortfilm (tekenfilm) Bao
Beste filmmuziek Black PantherÂ door Â Ludwig Göransson
Beste originele song Shallow uit A star is born
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