
  

Om Warner Home Video 

Warner Home Video har verksamhet i 90 länder och är en del av Warner Bros. Entertainment Company. Företaget är 

branschledande inom global videodistribution. Warner Home Videos filmbibliotek erbjuder titlar och kvalitetsunderhållning 

från Warner Bros. Pictures, Turner Entertainment, Castle Rock Entertainment, HBO Home Video och New Line Home 

Entertainment. 

 
 

Argo och svenska Searching for Sugar 
Man – Oscarsgalans stora vinnare 
Natten till måndag skrevs svensk filmhistoria då Malik Bendjellouls Searching for Sugar Man 
blev den första svenska film att belönas med en Oscar för Bästa dokumentär. Filmen Argo blev 
storvinnare och plockade hela tre Oscarsstatyetter, bland annat för Bästa film. Argo kommer 
på Blu-ray, DVD och On Demand den 27 mars, medan Searching for Sugar Man släpptes på 
DVD och Blu-ray i början av januari. Båda filmerna ges ut av Warner Bros. i norden. 
 
– Oh boy, tack så mycket och tack till en av historiens bästa sångare, sa Malik Bendjelloul i sitt tacktal. 
 
Searching for Sugar Man har tidigare belönats med en BAFTA (British Academy of Film and 
Television Arts), en Guldbagge för Bästa dokumentär och priser på de högst ansedda filmfestivalerna 
som finns, däribland Publikpriset på Los Angeles filmfestival, pris för Bästa dokumentär och 
Publikpriset i Sundance och Publikpriset och pris för Bästa musikdokumentär på IDFA. Searching for 
Sugar Man släpptes på Blu-ray och DVD i början av året. 
 
Argo tilldelades priset bästa film – av presidentfrun Michelle Obama 
I kategorin Bästa film vann Ben Afflecks dramthriller Argo och Affleck fick det ärofulla priset tilldelat av 
självaste presidentfrun. Förutom Bästa film vann Argo även för Bästa manus efter förlaga och Bästa 
klippning. 
 
Förutom att ha regisserat filmen spelar även Ben Affleck huvudrollen i filmen som utspelar sig under 
den iranska revolutionen, då iransk militär stormar USA:s ambassad i Teheran och tar 52 amerikaner 
som gisslan. Mitt i kaoset lyckas dock sex amerikaner fly och gömma sig. Med vetskapen om att det 
bara är en tidsfråga innan militären hittar, och troligen avrättar dem, kommer CIA-specialisten Tony 
Mendez (Ben Affleck) med en riskfylld och filmlik plan för att föra dem oskadda ut ur Iran.  
 
Under Golden Globe-galan tidigare i januari vann Argo även de åtråvärda kategorierna Bästa 
dramafilm och Bästa regi. Filmen har också vunnit för Bästa film och Affleck tilldelades pris för Bästa 
regissör av BAFTA tidigare i år. Argo släpps på Blu-ray, DVD och On Demand den 27 mars. 

För ytterligare information och förfrågningar vänligen kontakta:  
Tero Marjamäki, 08-402 27 84, wbent@cohnwolfe.com, eller besök http://www.whvdirect.com 
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