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Medzinárodné festivaly

Prehliadka víťazných filmov už tradične aj v tomto roku
ukončila Medzinárodný f estival filmov o životnom prostre-
dí Envirofilm 2006. Dvanás ty ročník festivalu, ktor ého
organizátorom je Slovenská agentúra životného prostre-
dia, a ktor ý je členom medzinárodnej asociácie festiva-
lov o ochrane životného prostr edia ECOmove Internatio-
nal, sa v prvý májový týždeň konal v troch stredosloven-
ských mes tách, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici
a Zvolene. Okrem filmových zážitkov ponúkol svojim
účastníkom a návštevníkom množstvo zaujímavých sprie-
vodných podujatí.

Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže
Zelený svet sprevádza Envir ofilm od jeho druhého roční-
ka. Do tohto, už jedenásteho Zeleného sveta, zaslalo svoje
výtvarné práce, animované f ilmy a fotografie viac ako
3 tisíc detí zo Slovenska, Lotyšska, Poľska, Srbska a Čier-
nej Hory, Rumunska a Číny. Držiteľkou Hlavnej ceny Ze-
leného sveta 2006 sa stala deväťročná školáčka Sofia
Vargová z Lučenca. Hlavnú cenu v kategórii de tský ani-
movaný f ilm si odniesla Dominika Trvalcová
z banskobystrickej Základnej umeleckej školy J. Cikkera
a Lucii Zsilinskej z Tvrdošoviec porota udelila hlavnú cenu
v kategórii fotografia. Jedenásťročná Katarína Čambálo-

vá z Veľkého Ďura prevzala Cenu envir onmentálnej na-
dácie Ch. B. Parksovej. Cenu jej odovzdal riadit eľ nadá-
cie Bill Parks z USA. Táto cena, kt orá bola na Envirofilme
po prvý raz udelená vlani, obsahu je získanie potápač-
ského certifikátu a desaťdňový pobyt na ostr ove Bimini
v Bahamskej republike. Katkina kresba s názvom Neča-
kaná návšteva znázorňuje tučniaky pri ropnej škvrne
unikajúce j z tankera. Katky sme sa opýtali, č o ju inšpiro-
valo k nakr esleniu práve tohto obrázku. „Prírodu treba
ochraňovať,” povedala. „Hlavne Antarktídu, lebo tam žije
málo ľudí a tankery tam ničia prírodu...” Výstavu prác
Zeleného sveta 2006 si návštevníci Múzea SNP v Banskej
Bystrici, ktoré aj v t omto roku bolo centrom festivalové-
ho diania, mohli pozrieť do konca mája.

Už tradičné prehliadky nesúťažných f ilmov o prír ode
v banskobystrickom Kine Korzo navštívilo viac ako 3 ti-
síc školákov z 29 škôl z Banskej Bystrice a okolia.
V tomto roku usporiadatelia festivalu ponúkli mládeži fil-
my z videotéky Envir ofilmu. Na prehliadkach súťažných

filmov v kinosále Múzea SNP sa den-
ne vystriedalo okolo 600 až 700 di-
vákov. Tu sa premie tali filmy ašpiru-
júce na festivalové ocenenia. Zo 109
filmov (23 krajín sveta) prihlásených
do dvanásteho r očníka Envir ofilmu
výberová komisia vybrala 35, kt oré
posudzovala medzinárodná porota
v zložení S teve Lichtag (Česká re-
publika), Adrian Warren (Veľká Bri-
tánia), Katarína Javorská (Sloven-
sko), Ferenc Varga (Maďarsko), An-
drzej Traczykowski (Poľsko) a Hakan
Őniz (Turecko).

Pr edseda poroty, známy český
filmár Steve Lichtag, na margo sú-
ťažných filmov povedal: „Pozoruhod-
né je, že tent o ročník nabral „silný
závan východných vetr ov”. To zna-
mená, že tvorba z Maďarska, Sloven-
ska, z Česka je oveľa silnejšia ako
vlani a dá sa povedať, že „prevalco-
vala” západnú produkciu. Sme zvyk-

nutí, že na
fes tiv aly,
nielen na
tento, prichádza silná flotila fil-
mov z nemeckej televízie,
z Talianska, Francúzska, občas
aj z USA. Musím povedať, že
v tomto r oku prekvapili Maďari,
skutočne z Maďarska prišli fan-
tastické filmy. Pochopiteľne, že
netreba ani hovoriť o vašom Pa-
lovi Barabášovi, ktorý je opäť
v prvých radoch. Jednoducho,
východní tvorcovia zatienili zá-
pad. A to je výborné, je to úplne
skvelé! Dokazuje to skutočnosť,
že nie všetky f ilmy sú
o vysokom rozpočte, ale že kr á-
sa a sila ich poslania vychádza
hlavne
z vnú-

tornej sily...”
Steve Lichtaga, ktor ý v porote

Envir ofilmu rozhodne nie je no-
váčikom, sme sa tiež opýtali, či
sa porotcovia zhodli pri výbere
filmov na festiv alové ocenenia.

„Zastávam demokratický sys-
tém hodnotenia v porote
a keďže som bol menovaný
predsedom poroty, pochopiteľne
som si tento systém presadil.
Spočíva v tajnom známkovaní
jednotlivých filmov. Každý porot-
ca oznámkuje film a na záver
dáme toto hodnotenie dokopy.
Výsledok býva niekedy prekva-
pením aj pre samotných členov
poroty. Výsledná „známka” filmu
je však každopádne vyjadrením

názoru cele j poroty. A my sme sa tent o rok , čo sa týka
hlavnej ceny Envirofilmu, v pods tate zhodli.

Na otázku, či je niečo, čo by sa na základe jeho dote-
rajších skúsenos tí v porote v ďalšom ročníku Envirofil-
mu mohlo zmeniť, vylepšiť, odpovedal: „Niektoré filmy
sú obrazom také výrazné, že nepotr ebujú slová a pre
porotu je jednoduché orient ovať sa v nich. Sú však filmy,
hlavne slovenské, české, maďar ské, kt oré, vzhľadom
k tomu, že porota je medzinárodná a niektorí členovia
hovoria len anglicky, si vyžadujú dabing, alebo aspoň
titulky. Sú to krásne f ilmy a mávajú hlbokú myšlienku,
ktorá čas to vychádza z východných koreňov a porota by
tú ich silu mala pocítiť hneď, zároveň s obrazom, nie ná-
sledne a sprostredkovane. Rozhodne by bolo dobré, aby
v budúcnosti filmy, ktor é sú favoritmi, boli aspoň
s anglickými titulkami.”

Päť cien Envirofilmu 2006
pre Pavla Barabáša

Štvrtkový večer na festivale Envirofilm patril Pavlovi Bar abášovi, jeho filmom a jeho hosťovi,
známemu českému f ilmárovi Steve Licht agovi. Banskobystrické Kino Korzo si opäť raz vyskú-
šalo, aké to je, keď „praská v o švíkoch”. O rozprávanie a filmy Pavla Barabáša bol aj tento rok
maximálny záujem (Foto: Ján Lichý)

O Cenu environmentálnej nadácie Ch. B. Parksovej sa v Zelenom svete uchádzalo 5 autor ov vybra-
ných porotou. Do užšieho výberu sa dostali dve kandidátky a prestížnu cenu napokon získala K atarí-
na Čambálová z Veľkého Ďura (na snímke zľava). Druhá kandidátka Mar tina Maňková zo Sobraniec
získala tiež po tápačský kur z a zájazd do Chorváts ka. Cenu víťazke odovzdal riaditeľ nadácie Bill
Par ks (Foto: Ján Lichý)

Pavol Barabáš prevzal na tohtoročnom Envir ofilme päť z jedenás tich cien. Medzi nimi aj Cenu detského
diváka, kt orú mu odovzdala predsedníčka detskej poroty Iva Ivaničová (Foto: Ján Lich ý)
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Envirofilm

Deväť vybraných f ilmov hodnotila počas f estivalu
aj de tská porota. Do 25-člennej porot y zasadli žiaci
piatich banskobystrických základných škôl – po päť
členov z každej š koly (Pieninská, Ďumbierska, Bakos-
sova, Moskovská a Nám. Š. Moysesa). Za pr edsed-
níčku si zvolili Ivu Ivaničovú zo ZŠ Pieninská. Tohto
roku deti prvýkrát udeľovali dve ceny – Cenu detské-
ho diváka – tú s počt om 18 hlasov získal film Puru-
rambo Pavla Barabáša a Cenu Rádia Regina pr e naj-
lepší f ilm po hudobnej s tránke, ktorú získal tiež Pavol
Barabáš (tiež s počtom 18 hlasov) za film Premeny
Tatier.

Malá anketa medzi š kolákmi naznačila, prečo prá-
ve tieto f ilmy.

„Jednoznačne Pururambo,” zhodli sa tri žiačky zo
ZŠ Moskovská v odpovedi na otázku, ktor ý film sa im
páčil najviac. A prečo? „Bolo to dobrodružné, jedno-
ducho, páčilo sa nám to. Ľudia t am v Novej Guinei ži jú
inak ako my, všetko r obia rukami, nemajú žiadne s tro-

Sprievodné podujatie festivalu Vzácnosti slovenskej prírody – NATURA 2000 zoznámilo predo-
všetkým mladú generáciu s prírodnými vzácnosťami Slovenska. Pohybovo-súťažné aktivity sa
počas celého festivalu konali v parku pr ed Múzeom SNP v Banskej Bystrici a zúčastnilo sa ich
viac ako tisíc detí zo základných a stredných škôl Slovenska (Foto: Ján Lichý)

je. Okrem Pururamba sa
nám páčili aj f ilmy Preme-
ny Tatier a Jeleň môj...”

Alexandru Ambróziovú
vo filme Purur ambo zau-
jalo objavovanie kmeňov
a f ilm Premeny Tatier mal
podľa nej dobr ý zvuk .
A napokon Michaela Ba-
riaková zo ZŠ Ďumbier -
ska: „Z môjho pohľadu
bol najpoučne jší doku-
ment Pururambo. Brala
som do úvahy to, v akých
podmienkach musel vzni-
kať. Páčila sa mi tá men-
talita ľudí...”

„Patr ónkou” de tsk ej
porot y bola aj v tomto
roku členka medzinárod-
nej fes tiv alovej porot y,
pr edsedníčka Únie slovenských televíznych tvor cov Ka-

tarína Javor ská. Opýtali
sme sa je j, podľa akých
kritérií vyberala filmy pr e
de tskú porotu.

„Pr edovšetkým som
vyberala filmy pre deti zro-
zumiteľné, čiže dokumen-
ty, ktor é v sebe ukrývajú
nejaký dobrodružný as-
pekt, niečo, čo deti udrží
v napätí a dokážu sa na to
pozerať aj dlhšie ako len
pár minút. Ďalej to boli fil-
my s dobrým nápadom,
ako je napríklad indický
film Dáždnik, alebo český
spot A t o je tá krásna
zem... Pre porovnanie som
deťom do porot y ponúkla
dva filmy o jeleňoch, slo-
venský f ilm Pán karpat-
ského lesa a nemecký
Ach, jeleň môj, aby videli,
ako r ôzni autori rôzne pri-
stupujú k tej istej téme.”

Predpokladali s te, ž e
u detí vyhrá Pururambo?

Hlavnú cenu Envirofilmu 2006 zís kal indický film Dáždnik. Cenu za r ežisérku Nanditu Das z rúk minis tra
životného prostredia SR Lászlóa Miklósa pr evzal veľvy slanec Indickej r epubliky na Slovensku M. K.
Lokesh (Foto: Ján Lichý)

Návš tevy chorých detí na Dets kej klinik e Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa stali peknou
tr adíciou festivalu. Tohto roku medzi deti v nemocničnej škole zavítali filmári a po tápači Steve Lichtag,
Hakan Őniz, Bill Par ks a generálny riaditeľ SAŽP Miroslav Tončík. Steve Lichtag rozprával deťom príbeh y
z nakrúcania filmov o žralokoch aj veľrybách, pr emietal filmy, de ti súťažili a dostávali dar čeky. Ani hostia
však neodišli bez dar čekov, deti pre nich aj tento rok pripravili originálne dar čeky, srdiečk a, do ktor ých
nesporne vložili aj kus tých svojich srdieč ok. A pravda je, že aj oni zanechali kus sr dca chorým deťom
v nemocnici... (F oto: Anna Gudzová)

„Áno, ja som to čakala, pretože
v tomto prípade sa jasne prejaví, čo zna-
mená vedieť rozprávať príbehy. Paľo Ba-
rabáš má ten dar, že vie vyrozprávať
veľmi osobné príbehy, buď svojich ka-
marátov, alebo seba samého. A to je
pre detského diváka vždy veľmi atrak-
tívne. Tieto deti neboli nikým ovplyv -
nené, bolo to absolútne spontánne roz-
hodnutie. Je to taký malý božský hlas,
lebo keď deti povedia, toto sa nám páči,
proste sa im to páči a to je veľmi dôle-
žité. U detí je to o pocitoch a veciach,
ktoré sa týkajú srdca...”

Medzinárodná porota udelila cel-
kom 10 cien, jedenástou cenou bola
Cena Únie slovenských televíznych
tvorcov. Slávnos tný ceremoniál odo-
vzdávania cien sa konal opäť na Zvo-

lenskom zámku, za prítomnosti minis tra životného
prostredia SR László Miklósa, primátorov festiv alových
mies t a ďalších významných osobností a, samozrejme,
autorov víťazných filmov. Hlavnú cenu Envirofilmu 2006
získal dvojminútový indický dokument Dáždnik režis ér-
ky Nandit y Das. Porota pri tomto filme ocenila nápadité
a vynikajúco spr acované filmové posolstvo o tom, že
vodu si treba vážiť a chrániť. V súčasnosti najúspešnej-
ší slo venský filmár Pavol Barabáš (za svoje f ilmy získal
doteraz viac ako 130 ocenení doma aj v zahraničí) si
tohto r oku z festiv alu odniesol päť cien. Okrem už spo-
menutých detských cien Cenu riaditeľky festivalu naj-
lepšiemu filmu slovenského režis éra za film Premeny
Tatier, Cenu v kategórii B (dokumentárne filmy) za film
Pururambo a samostatnú neštatutárnu Cenu Únie slo-
venských t elevíznych tvorcov a Literárneho fondu za
dlhodobý prínos k audiovizuálnej tvor be s envir on-
mentálnou tematikou. Bola mu udelená za mimoriadne
dokumenty, ktoré aj keď prinášajú posolstvá väčšinou
z ďalekých krajín, vždy hovoria o pokore človeka pri
stretnutí s prírodou. Ďalšie ceny prevzali autori z Ma-
ďar ska, Českej republiky a Nemecka.

Podujatí dvanásteho ročníka medzinárodného festi-
valu Envirofilm v Banskej Bystrici, Zvolene a Banskej
Štiavnici sa zúčastnilo okolo 8 tisíc návštevníkov zo Slo-
venska a zo zahraničia. Leitmotívom tohto ročníka bola
NATURA 2000.

Anna Gudzová




