
OBLICZA EKOLOGII
WyjątkoWy zestaW 3 filmóW

o tematyce ekologicznej



» ofeRta sPecjalna
BoX DVD „oBlicza ekologii”

Wyjątkowy zestaw 3 filmów o tematyce ekologicznej
Laureatów nagród dla „Najlepszego filmu o tematyce ekologicznej”
na festiwalu filmowym Planete Doc Review

o chrona środowiska naturalnego już wiele lat temu przestała być zajęciem
niewielkiej grupy zapalonych ekologów, a troska o naszą planetę na stałe

wpisała się w główny nurt najważniejszych kwestii społeczno-politycznych. Czy
chodzi o przyszłość fok w Morzu Śródziemnym, nosorożce w Afryce, żywność
modyfikowaną genetycznie, odnawialne źródła energii czy efekt cieplarniany –
odpowiedzialność za naszą planetę ponosimy wszyscy. I choć coraz więcej jest
akcji i kampanii uświadamiających, to zagrożeń, problemów iwyzwańekologicz-
nych niestety nie ubywa. Uważamy jednak, że podejmowanie szeroko rozumia-
nej „zielonej” tematyki przezartystów,w tymtakże filmowców, przybliżawidzom
problemy lokalne, regionalne, czasemz odległych zakątkówZiemi oraz te global-
ne, dotyczące każdego z nas.

(MałgorzataKopka, Fundacja im. Heinricha Bölla)

f estiwal PLANETE DOC REVIEW co roku poświęca dużo miejsca kwestiom
ekologicznym. Od 2009 roku organizowany jest konkurs dla „Najlepszego fil-

mu o tematyce ekologicznej”, a najlepsze filmy dokumentalne poświęcone kwe-
stiom ekologicznym pokazywane są w specjalnej sekcji „Klimat na zmiany” cie-
szącej się dużym zainteresowaniem widzów.

W łaśnie z myślą o osobach zatroskanych przyszłością naszej planety,
zwłaszcza dzieciach i młodzieży, postanowiliśmy stworzyć wyjątkowy

box DVD zawierający zestaw 3 filmów dokumentalnych nagrodzonych na festi-
walu Planete Doc Review. Są to:



jąDRo WiecznoŚci reż. michael maDsen , Dania/Finlandia/Szwecja/Włochy 2009

Nagroda Panasonic Green Award na 7. Planete Doc Review

RecePta na klĘskĘ reż. john WeBsteR , Finlandia 2008

Nagroda Warsaw Green Award na 6. Planete Doc Review

Wiek gŁUPoty reż. fRanny aRmstRong , Wielka Brytania 2008

Specjalne Wyróżnienie w konkursie Warsaw Green Award na 6. Planete Doc Review

f ilmy te nie tylko poruszają ważne kwestie o znaczeniu globalnym, ale także po-
kazują świat widziany przez pryzmat troski o środowisko naturalne. Tym sa-

mym stanowią idealną propozycję dla szkół, organizacji i instytucji zajmujących
się edukacją ekologiczną.

Dzięki unikalnej zawartości oraz oryginalnemu ekologicznemu opakowaniu
Oblicza ekologii stanowią wyjątkową pozycję wśród wydawnictw DVD.

Przy zamówieniu powyżej 200 sztuk oferujemy Państwu możliwość umieszenia
na opakowaniu dowolnie wybranego logotypu.

B ox DVD Oblicza ekologii ukaże się na rynku w cenie 95 zł, w łącznym nakła-
dzie 1000 egzemplarzy i będzie dostępny w sieci Empik, empik.com, skle-

pach należących do Metro Group (Media Markt, Saturn) oraz renomowanych
sklepach internetowych. Chcąc jednak trafić bezpośrednio do osób, szkół, orga-
nizacji i instytucji zajmujących się kwestiami ekologicznymi i edukacją ekolo-
giczną, proponujemy Państwu box DVD w promocyjnej cenie 65 zł. Mamy na-
dzieję, że tym samym stanie się on istotną częścią programów edukacyjnych
zwiększających świadomość ekologiczną wśród młodych ludzi.

Zamówienia prosimy składać na adres:
Against Gravity
ul. Widok 5/7/9 pok. 410
00-023 Warszawa
Tel. 22 828 10 79
lub drogą mailową na info@docreview.pl



» jąDRo WiecznoŚci into eteRnity

Reżyseria: michael maDsen ; Dania/Finlandia/Szwecja/Włochy 2009, 85 min

Wybrane nagrody i festiwale:
2010 – Panasonic Green Award (dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej) na 7. Planete Doc Review,
Warszawa; Tribeca Film Festival, Nowy Jork; Silverdocs Documentary Festival; Hot Docs, Toronto
2009 – Nagroda Publiczności na CPH: DOX, Copenhagen Documentary Film Festival;
Grand Prix na Visions du Réel, Nyon

o nkalo to po fińsku schowek. To również nazwa pierwszego podziemnego
składu odpadów atomowych. Obecnie istnieje ich na świecie około 250 ty-

sięcy ton. Kompleks zostaje zamknięty i zabezpieczony zaraz po zapełnieniu.
Onkalo ma przetrwać około 100 tysięcy lat – mniej więcej tyle czasu odpady bę-
dą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Żadna budowla wzniesiona przez
człowieka nie przetrwała tak długo.

R eżyser Michael Madsen odwiedza budowę w trakcie prac nad kolejnym po-
ziomem podziemnego składu. Przygląda się pracom z fascynacją i rosnącą

niepewnością. Dzisiejszy świat narażony jest na rozmaite katastrofy, wojny
i bezgraniczną ignorancję człowieka. Czy to możliwe, że z jakiegoś powodu miej-
sce zostanie zapomniane? Czy za 10 tys. lat ludzie będą nadal świadomi tego, co
ukryto pod ziemią? Zrozumieją intencje inżynierów czy może otworzą podziem-
ne korytarze tak jak otwarto grobowce faraonów? Czy w ogóle będziemy wtedy
jeszcze istnieć jako gatunek? Pytania wprawiają w zakłopotanie ludzi z Onkalo,
nadając filmowi głębszego, filozoficznego wymiaru. Odnoszą się przecież w rów-
nym stopniu do tu i teraz, jak i do pytania o to, dlaczego nie umiemy zapanować
nad tym, co robimy ze światem. Reżyser nie stara się być jednak demagogiem.
Zwiedza podziemny świat z namaszczeniem, stosownym do rozmachu przed-
sięwzięcia i jego filozoficznych implikacji. Stworzona przez niego wizja emanu-
je niezwykłym, schyłkowym pięknem. Brzmi monumentalną muzyką i dalekimi
(kto wie, czy nie przyszłymi) echami Odysei kosmicznej Stanleya Kubricka. Je-
go bohaterowie odkopali przecież tajemniczy obiekt ukryty w sercu Księżyca,
ale w żaden sposób nie potrafili wyciągnąć z tego wniosków.





» Wiek gŁUPoty the age of stUPiD

Reżyseria: fRanny aRmstRong ; Wielka Brytania 2008, 89 min

Wybrane nagrody i festiwale:
2009 – Specjalne Wyróżnienie w konkursie Warsaw Green Award (dla „Najlepszego filmu o tematyce ekolo-
gicznej”) na 6. Planete Doc Review, Warszawa; Specjalne Wyróżnienie dla „Najlepszego filmu dokumentalnego”
na Middle East International Film Festival, Abu Dhabi 2008 – IDFA, International Film Festival Amsterdam

j ak będzie wyglądać Ziemia za 50 lat? W jakim miejscu znajdzie się człowiek?
Czy spełni się katastroficzna wizja przyszłości: wody z roztopionych lodow-

ców zaleją świat, oszalałe słońce wypali żyzne grunty, zapanuje wielki głód, a ga-
tunki zaczną po kolei wymierać? Wiek głupoty to ambitnie zrealizowana próba
przepowiedzenia naszej nieodległej przyszłości. Po kataklizmie ostatni z ludzi
budują schron, w którym jak w biblijnej Arce przechowywane są ostatnie okazy
zwierząt, owadów i roślinności. Postać kustosza tego przedziwnego miejsca
tworzy brytyjski aktor Pete Postlethwaite (znany polskiej widowni z Orkiestry
i W imię ojca). Jest rok 2055, mężczyzna przegląda archiwalne materiały
z przeszłości i stawia pytanie, dlaczego nie powstrzymaliśmy zmian klimatycz-
nych na Ziemi, kiedy jeszcze było to możliwe. Odpowiedzi szuka w całym stylu
życia współczesnego człowieka, szczególnie zaś – nastawionego na konsump-
cję człowieka Zachodu. W filmie znajdziemy wiele pomysłowo i niekiedy dow-
cipnie zrealizowanych animacji, które pokazują ewolucję gatunku ludzkiego, hi-
storię wojen o surowce, proporcje zużycia energii przez mieszkańców USA, Eu-
ropy i krajów Trzeciego Świata. Przygnębiającą wymowę swego filmu autorzy
przełamują kilkoma portretami współczesnych Don Kichotów:Guya Piersawal-
czącego o budowę wiatraków (sic!) na terenie jednego ze szkockich hrabstw czy
Fernanda Pareau, wieloletniego przewodnika górskiego z Chamonix, który
sprzeciwia się rozbudowie tuneli pod Alpami. Film Franny Armstrong to kino po-
wstałe ze szlachetnych pobudek, zaangażowane w dzieło odbudowy naszej
zbiorowej świadomości. Nie unika demagogii, ale wydaje się ona w pełni uspra-
wiedliwiona aktualnością stawianego problemu.





» RecePta na klĘskĘ ReciPes foR DisasteR

Reżyseria: john WeBsteR ; Finlandia 2008, 85 min

Wybrane nagrody i festiwale:
2009 – Warsaw Green Award (dla „Najlepszego filmu o tematyce ekologicznej”) na 6. Planete Doc Review, War-
szawa; Fińska nagroda Jussi dla „Najlepszego filmu dokumentalnego”; DOK Leipzig, International Lepizig Festi-
val for Documentary and Animated Film; Nordische Filmtage, Lübeck 2008 – Specjalne Wyróżnienie dla „Naj-
lepszego filmu dokumentalnego” na Nordisk Panorama, Malmö

c zy możemy poświęcić wygodny styl życia dla ratowania planety? Ile jeste-
śmy w stanie zrobić sami, nie zrzucając odpowiedzialności na innych? – te

pytania stawia sobie autor Recepty na katastrofę John Webster. Nie chce być
gołosłownym, więc przeprowadza desperacką naradę z najbliższymi i podejmu-
je decyzję, że przez rok on i jego rodzina będą stosować dietę z niską zawarto-
ścią dwutlenku węgla. Film jest dokumentalnym zapisem przebiegu tego ekspe-
rymentu. Na początek Websterowie eliminują ze swego życia ropę naftową i jej
pochodne. Koniec z samochodem i plastikiem – obwieszcza zapalony do pomy-
słu ojciec. Rodzina przechodzi więc na transport publiczny, zamiast auta korzy-
sta z autobusu (taksówka to jednorazowy kompromis), zamiast trujących at-
mosferę samolotów wybiera kolej. W odstawkę idzie tym samym wygoda i kom-
fort. Nie trzeba zatem długo czekać na emocjonalne skutki nowego sposobu ży-
cia. Rodzinne szczęście zostaje rzucone na szalę – znika sielanka, gromadzą się
chmury. Dorośli wszczynają utarczki: o używanie plastikowych torebek, o stoso-
wanie pasty do zębów potajemnie kupowanej dla dzieci przez żonę Johna (pre-
paratu z soli i sody nie są w stanie używać), o skalę całego przedsięwzięcia. Au-
tor filmu w bardzo uczciwy sposób przekazuje prawdę na temat rodzinnego eks-
perymentu, pokazując, jak wysoka bywa cena zmiany stylu życia. On sam z cza-
sem zaczyna przypominać inkwizytora polującego na czarownice, jego rodzina
powoli schodzi do podziemia. Oczywiście eksperyment ma też bardzo dobre
strony. Nowa „dieta” naprawdę służy otoczeniu (emisja gazów cieplarnianych
zmniejsza się o połowę). Wraz ze zniknięciem wyręczających ze wszystkiego
maszyn w życiu Websterów pojawia się też zupełnie nowa wartość – wspólnie
spędzany czas i bliskość, o której istnieniu wszyscy jakoś zapomnieli.



Z werdyktu jury konkursu Warsaw Green Award:

t en film, jakżaden innypokazujeparadoksalnezjawisko: ci, którymzależynado-
bru wspólnym, lepszej przyszłości, bezpieczeństwie, zdrowiu i innych warto-

ściach ogólnie uważanych za pozytywne uchodzą za wariatów. Ci, którym jest
wszystko jednosąpowszechnieakceptowaniprzezwspólnotę, choćskutki ichdzia-
łań są dla tej wspólnoty katastrofalne. Reżyser dal namdo ręki dowód na to, że naj-
większe przeszkody to nie brak funduszy czy brak technologii, ale opór mentalny,
nawyki,naciskispołeczne.Bardziejboimysięśmiesznościniżsuszy ipowodzi.Dru-
gipowóddonagrodzenia tego filmutoumiejętnośćprzełożenia treścipublicystycz-
nej na emocjonujący intymny dramat psychologiczny. Reżyserskiemistrzostwo!



» Do tej PoRy W seRii „oBlicza…”
UkazaŁy siĘ nastĘPUjące BoXy DVD:

» oBlicza Rosji zestaW 6 filmóW DokUmentalnych

DURakoWo, Wioska gŁUPcóW Reżyseria: nino kiRtaDze ; Francja 2007, 91 min

RUBloWka Reżyseria: iRene langemann ; Niemcy 2007, 94 min

W czteRech Ścianach Reżyseria: aleXanDRa WestmeieR ; Niemcy 2007, 85 min

BoRys Ryży – histoRia Poety Reżyseria: aliona Van DeR hoRst ; Holandia 2009, 60 min

elektRyczka Reżyseria: maciej cUske ; Polska 2005, 18 min

7 X moskWa Reżyseria: PiotR stasik ; Polska 2005, 18 min

» oBlicza inDii zestaW 3 filmóW DokUmentalnych

haiR inDia Reżyseria: Raffaele BRUnetti, maRco leoPaRDi ; Włochy 2008, 75 min

hinDUskie loVe stoRy Reżyseria: jiska Rickels ; Holandia 2009, 71 min

john i jane z kalkUty Reżyseria: ashim ahlUWalia ; Indie 2005, 83 min

» oBlicza chin zestaW 3 filmóW DokUmentalnych

W góRĘ jangcy Reżyseria: yUng chang ; Kanada 2007, 93 min

sfaBRykoWany kRajoBRaz Reżyseria: jennifeR BaichWal ; Kanada 2006, 90 min

chiny W koloRze BlUe Reżyseria: micha X. PeleD ; USA 2005, 86 min


