FILMOTÉKA
Filmy sú z archívu nasledovných organizácií:
• Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
• Spolok architektov Slovenska v Bratislave

Cena ZUUPS 2013
Vernisáž súťažných prác a slávnostné odovzdávanie Ceny

Architekt Igor PETRO 2013
Laureát Ceny Emila Belluša 2013 in memoriam

Náš vidiek - Soláň
Kategória:
Rok výroby: 2010
Režisér: Petra Všelichová
Krajina pôvodu: Česká republika
Jazyk: český
Dĺžka filmu: 17 min.

Odovzdávanie Ceny za architektonickú tvorbu pod záštitou M. Ftáčnika, primátora hl.mesta
SR Bratislavy

V Našem venkově sa vyberieme na Soláň. Valašský Soláň bol vždy vyhľadávaný
umelcami. Dnes sú to väčšinou už len spomienky na tých najznámejších, medzi
ktorých patrí napríklad maliar František Podešva. Na Soláni je síce nová zvonica, ale
dožíva tu už iba pár starousadlíkov a na leto prichádzajú chalupári. Od nich sa
dozvieme o živote na povesťami opradenom kopci.

Cena Prof. Martina Kusého 2013

Architekt odpadu

Laureát Ceny Emila Belluša 2013 in memoriam

Kategória:
Rok výroby: 2010
Režisér: Oliver Hodge
Krajina pôvodu: Velká Británia
Jazyk: anglický
Dĺžka filmu: 86 min.

Cena Dušana Jurkoviča 2013

Mestá bez cesty
Kategória:
Rok výroby: 2010
Režisér: Jorge Tsabutzoglu
Krajina pôvodu: Španielsko
Jazyk: španielsky
Dĺžka filmu: 45 min.
Aineto, Ibort a Artosilla sú tri mestá na úpätí Pyrenejí, ktoré boli v 50. rokoch opustené z
dôvodu masovej migrácie. O tridsať rokov neskôr, keď už boli úplne prázdne a zničené, ich
začala osídľovať skupina mladých ľudí, ktorí hľadali alternatívny spôsob života, prirodzenejší a
jednoduchší. Takto vznikla asociácia Artiborain, ktorá sa stala v Španielsku hlavným
reprezentantom hnutia ecoaldeas - ekologické dediny. Fernando, muž zo Zaragozy, takmer už
dôchodkového veku, tam cestuje, aby sa stretol s Jesúsom, obyvateľom Artosilly, s pevným
rozhodnutím presťahovať sa do jednej z troch dedín. Jesús, s pomocou ostatných obyvateľov,
pomáha Fernandovi pri jeho usídlení a prispôsobení sa novému spôsobu života.

Eko ďalej...? Priemyselný park VHS
Kategória:
Rok výroby: 2002
Režisér: Katarína Začková
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 27 min.
Výstavba priemyselných parkov je kontroverzná. Otázne je, či všetky ekonomické aktivity
týchto parkov sú nevyhnutné, či ich výstavba na zelenej lúke neničí prírodné prostredie a
nestiera tak ich zmysluplnosť a opodstatnenosť. Na tieto a ďaľšie otázky odpovedajú
odborníci a tvorcovia tohto filmu. Jedná sa o výstavbu priemyselného parku vo vojenskom,
doteraz človekom neporušenom území na Záhorí.

Príbeh jedného platana
Kategória:
Rok výroby: 2007
Režisér: Jana Sadloňová
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 19 min.
Storočný platan z bratislavského nábrežia rozpráva svoj smutný, skutočný príbeh... Emotívny
film o nenávratne miznúcej zeleni v hlavnom meste Slovenska.

Špania Dolina
Kategória:
Rok výroby: 2009
Režisér: Miroslav Lubellan
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 22 min.
Nádherný prezentačný film o Španej Doline, jej histórii a súčasnosti a podujatiach, ktoré sa
konajú v tomto prekrásnom mieste Slovenska. Film je v slovenskej aj anglickej verzii a je
spracovaný pre rozvoj cestovného ruchu.

Aleje ako súčasť našej krajiny
Kategória:
Rok výroby: 2008
Režisér: Ljuba Václavová
Krajina pôvodu: Česká republika
Jazyk: český
Dĺžka filmu: 28 min.
Pri putovaní malebnou českou krajinou objavíme množstvo ciest lemovaných stromami. Aleje
a stromoradia vysádzali naši predkovia z rôznych dôvodov. Prečo ľudia vlastne vkladali toľko
energie do výsadby alejí a údržby stromov ? A sú dnes tieto aleje vôbec užitočné, nie sú
prežitkom v dnešnej modernej dobe? Vyberme sa teda so sprievodcom Václavom Cilkom
krajinou a odpovedzme si potom sami na tieto otázky. Cestou sa stretneme s fotografkou
Hanou Rysovou, ktorej láskou je fotografovanie stromov, so záhradnými architektmi
Markétou Veličkovou a Petrom Veličkom, s ekológom Jiřím Klimešom a s množstvom alejí,
ktoré tvoria monumentálne chodby so stromami, kvôli ktorým stojí za to zdvihnúť hlavu do
neba.
Cena primátora mesta Banská Štiavnica za objavné uzachytávanie krásy krajiny, ktorú
vytvárali naši predkovia a hodnu ktorej si uvedo

Američana Michaela Reynoldsa možno bez preháňania a bez urážky nazvať
najvýznamnejším svetovým architektom odpadu. Viac než tri desiatky rokov s
úspechom stavia veľmi lacné domy, ktoré majú vlastný zdroj energie, vody aj tepla. Na
ich stavbu využíva staré pneumatiky, plechovky od piva a sklenené fľaše. Táto
prekvapivo dobre fungujúca alternatíva bývania z dielne vyštudovaného architekta a
zástancu trvalo udržateľného rozvoja z Nového Mexika napriek tomu, alebo skôr
práve preto, v USA neustále naráža na mnohé byrokratické prekážky. Celé tri roky
zaznamenával režisér Oliver Hodge prácu Michaela Reynoldsa a jeho boj s americkými
úradníkmi. Vybral sa s ním a s partiou podobných nadšencov na tsunami celkom
zničené Andamanské ostrovy, kde sa ich lacné a praktické domčeky stretli s veľkým
nadšením. Film získal Hlavnú cenu ENVIROFILMU 2010.

Miesto v dedine
Kategória:
Rok výroby: 2009
Režisér: Neznámy
Krajina pôvodu: Francúzsko
Jazyk: francúzsky
Dĺžka filmu: 52 min.
Kronika štyroch ročných období v malebnej dedinke, kde farmári a novousadlíci
spolunažívajú rešpektujúc pri tom tradíciu a ekológiu. Farmárčenie je na ústupe, zato
predmestia sa rozširujú vo futuristických projektoch. "Noví dedinčania" tu pracujú
spoločne na plnení hodnôt inšpirovaných ekológiou: veterné mlyny a domy vyrobené
z dreva, zeme a slamy utužujú spoločenstvo a tradičné slávnosti ho oživujú.

Poľnohospodári v Ekotrende Myjava
Kategória:
Rok výroby: 2008
Režisér: Neznámy
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 6 min.
Už 7 rokov sa stretávajú záujemcovia o ekologické poľnohospodárstvo z celej Európy
na Bioakadémii v českej Lednici. Počas dvoch dní sa vzájomne informujú o svojich
problémoch a snažia sa navzájom si poradiť, na tretí deň sa koná vždy exkurzia do
okolitých krajín (Nemecko, Rakúsko, Slovensko a Česko). EKOTREND Slovakia - zväz
ekologického poľnohospodárstva nakrúca pravidelne krátky film z exkurzie. V roku
2007 sme spolu s účastníkmi Bioakadémie navštívili ekofarmu Ing. Dušana Janovíčka,
ktorý patrí medzi zakladateľov ekologického poľnohospodárstva na Slovensku.
Zaoberá sa pestovaním a spracovaním obilnín a liečivých rastlín.

EkoPolis
Kategória:
Rok výroby: 1998
Režisér: Carl - A. Fechner
Krajina pôvodu: Nemecko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 34 min.
V rokoch 1990 až 1998 organizovala Nemecká organizácia pre pomoc životnému
prostrediu súťaž o titul Spolkové hlavné mesto pre ochranu prírody a životného
prostredia. Bilancia je impozantná: zúčastnilo sa 563 miest a obcí.

Šou s myšou: Dom, ktorý si získava
energiu sám
Kategória:
Rok výroby: 2006
Režisér: Armin Maiwald
Krajina pôvodu: Nemecko
Jazyk: nemecký
Dĺžka filmu: 29 min.
Dom bez kúrenia? Nikomu nemusí byť zima! Šou s myšou ukazuje krok za krokom ako
možno postaviť dom, ktorý si sám získava energiu. Tím Armina Maiwalda v tomto
dokumente vysvetľuje, ako takýto dom využíva energiu slnka a tepla, ktorá je neskôr
jeho energetickým zdrojom.

Chránené stromy okolia Banskej Bystrice
Kategória:
Rok výroby: 2006
Režisér: Vladimír Líška
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 25 min.
Náučný film dokumentuje a charakterizuje 19 chránených stromov v Banskej Bystrci a jej
okolí. Poukazuje na ich význam, históriu. S cieľom zvýšiť informovanosť a environmentálne
povedomie občanov, zlepšiť vzťah k životnému prostrediu a k stromom a motivovať k ich
ochrane.

Prírodná infraštruktúra
Kategória:
Rok výroby: 2010
Režisér: Jozef Strubl
Krajina pôvodu: Česká republika
Jazyk: český
Dĺžka filmu: 11 min.
Zoznámenie s problematikou Územného systému ekologickej stability a jeho realizácia
vo väčšom meste. Budovanie biokoridorov v meste.

Dobrá Niva - Dedina roka 2009

My zostaneme!

Kategória:
Rok výroby: 2009
Režisér: Neznámy
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 30 min.
Obec Dobra Niva uvádza dokumentárny film realizovaný pri príležitosti súťaže Dedina roka
2009.

Kategória:
Rok výroby: 2004
Režisér: Ortrud Rubelt
Krajina pôvodu: Nemecko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 40 min.

Smršť v Osrblí
Kategória:
Rok výroby: 1996
Režisér: Jarmila Karasová
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 13 min.
Smutný obraz dediny a jej obyvateľov po ničivej veternej búrke na Horehroní a možnosti
riešení a opatrení po takýchto prírodných kalamitách.

Cesty Slovenskom
Kategória:
Rok výroby: 2012
Režisér: Tomáš Hulík
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 55 min.
Nedostatočná prezentácia Slovenska v zahraničí má za následok budovanie predsudkov voči
našej krajine. Nie je tomu tak dávno, čo slovenskú verejnosť pobúrili niektoré filmy
zahraničnej produkcie, prezentujúce Slovensko v nepravom svetle. Dokumentárny film o
čarokrásnej a na históriu a prírodné krásy bohatej krajine predstavuje Slovensko, jeho mestá
a pamiatky, ktoré dýchajú históriou a vyrážajú dych nádhernými scenériami.

Navštívte dolinu v strede Rakúska. Je to dolina, kde pretrvávajú historické tradície, no
ktorá čelí, ako mnohé ďalšie doliny, kritickému stavu spôsobenému masovým
turizmom a otepľovaním klímy. Film sprevádza jednu veľkú roľnícku rodinu počas
ročných období a opisuje ich hľadanie cesty medzi modernou alpskou turistikou a
roľníckymi tradíciami. Je zjavné, že ekologická a sociálna budúcnosť Álp závisí od
vrchárov a ich spôsobu života so stáročiami vytvorenými skúsenosťami. Svojou
každodennou prácou táto veľká rodina citlivo vstupuje do vzťahu s horskou krajinou.

Chceme čisté mesto
Kategória:
Rok výroby: 1996
Režisér: Miroslav Sedláček
Krajina pôvodu: Česká republika
Jazyk: český
Dĺžka filmu: 17 min.
Dokument o čiernych skládkach, slúžiaci na ekologickú výchovu v školách a na osvetu
pre verejnosť.

