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Aranybányászatról és kiszáradt tavakról forgattak díjnyertes rövidfilmeket
– Az 5. Green-Go Nemzetközi Rövidfilmverseny eredményei
A bányászat káros oldalairól, a Földön hagyott lábnyomunkról és a természet
jövőjéről készült kisfilmekkel lehetett pályázni az 5. Green-Go Nemzetközi
Rövidfilmversenyre. A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület versenyére
idén 151 kisfilm érkezett 40 országból a meghirdetett három témában. A
pályázatokat neves filmes zsűri bírálta el, köztük Al Ghaoui Hesna, a Bábel című
dokumentumfilm-sorozat főszerkesztője és Jason Peters természetfilmes.
Március 27-én tette közzé a CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület a rövidfilmverseny
felhívását, amelyen keresztül idén a túlfogyasztásra, a bányászat társadalmi és környezeti
hatásaira és a természet szépségeire próbálta meg felhívni a figyelmet. Szeptember 15-ig
lehetett pályázni maximum 4 perces rövidfilmekkel, a nyerteseket októberben hirdették ki. 151
kisfilm érkezett, az előválogató rostán 105 pályázat jutott keresztül, amelyek online szavazáson
versenyeztek a közönségdíjért.
Az idei versenyre kiemelkedően jó minőségű pályamunkák érkeztek, így a zsűrinek nem volt
könnyű dolga.
A zsűri tagja volt többek között Al Ghaoui Hesna, újságíró, a „Bábel – Hesnával a világ” című
dokumentumfilm-sorozat
főszerkesztője.
Konfliktus
sújtotta
területekről
készült
dokumentumfilmjei és tudósításai megtanították arra, milyen fontos szerepe van egy
rendezőnek, hiszen ő a szem, amelyen keresztül a nézők átérezhetik a történeteket. „Nagy
felelősség, de egyben nagy áldás is, amikor a történeted változást eredményez. Még akkor is, ha
ez csak egy kis változás” – vallja Hesna, aki éppen a napokban vette át az idén tizenötödik
alkalommal odaítélt televíziós Kovács László-díjat.
Szintén a zsűri tagja volt Jason Peters is, aki a természetfilmezés segítségével tesz a vadvilág
megmentéséért. Miután zoológusként Észak-Vietnám esőerdeiben dolgozott és Dél-Afrika
gepárdjainak megmentéséért küzdött, ma az angliai Wildlife Media Ltd. igazgatója. A GreenGo témáival kapcsolatban elmondta: „A jövő sivár lesz, ha nem szabunk gátat
fogyasztásunknak és a kizsákmányolásnak.”
Zsűritag volt még Malatinszky Ákos a CEEweb Egyesület elnöke, a Szent István Egyetem
egyetemi docense, és Hollósi Lajos kreatív dizájner, aki 2011-ben nyerte meg a Green-Go egyik
kategóriáját „Once Upon a Time” című hatásos kisfilmjével, amely „A valaha élt állatok
múzeumának” reklámja.
A Fogyasztásunk lábnyoma kategóriában az Ukrajnából érkezett „Take a right step” (Tégy meg
egy helyes lépést) című alkotást értékelte a zsűri a legnagyobb pontszámmal. A rendező leírása
szerint, ha ekkora nyomokat hagyunk a Földön - mint amelyeket a kevesebb mint másfél
perces alkotásban is bemutat - nemsokára már nem lesz, aki nyomokat hagyjon.
A Nyersanyagok valódi ára kategóriát a „Gold rush” (Aranyláz) című, Kenyában forgatott film
nyerte, amely az aranybányászat helyi körülményeit, társadalmi igazságtalanságait és
környezeti kárait mutatja be egy német rendező szemén keresztül.
A „The Barb” (A Horog) című kisfilm a természet kategóriát nyerte, melyben egy kisfiú egy
kiszáradt tóból horgászik ki egy játékhalat. A rendező hatásosan állítja szembe a reményt és
jövőt jelképező kisfiút, a reménytelenséget tükröző kiszáradt tóval. A kisfilm emlékeztet rá,
hogy a természetet a gyermekeinktől kaptuk kölcsön.

A közönségszavazást 3881 szavazattal a „Twilight” (Szürkület) című törökországi pályázat
nyerte.
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Kapcsolattartó:
Zólyomi Ágnes +36-1-398-0135
További információk:
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület civil szervezetek közép- és kelet-európai
hálózata. Küldetése a biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén
keresztül.
Az 5. Green-Go Nemzetközi Rövidfilmverseny a 2015 elején indult Európai Uniós
finanszírozású “Time for change: Promoting sustainable production and consumption of raw
materials in the context of EYD 2015 and beyond” projekt keretében valósult meg. A kampány
13 civil partner részvételével zajlik Európa szerte, célja az etikus fogyasztás és nyersanyagkitermelés előmozdítása a fogyasztók, cégek és politikai döntéshozók támogatásával, valamint
a nyersanyag-felhasználás csökkentése és a fosszilis energiahordozók használatának kiváltása.
Bővebb információ: www-stop-mad-mining.org
A beérkezett pályaművek és további információk a versenyről: www.greengofest.eu

A rövidfilmverseny az Európai Unió támogatásával valósul meg. A
felhívás tartalma a CEEweb kizárólagos felelőssége, a beérkezett
rövidfilmek és videóüzenetek tartalma a készítőik kizárólagos felelőssége,
amelyek nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió véleményét.

