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Agrofilm 2021 ocenil filmárov
Tohtoročný Medzinárodný filmový festival Agrofilm 2021 opäť prešiel skúškou vytrvalosti, odolnosti, odvahy a
schopností organizátorov zabezpečiť aj v čase tretej vlny pandémie plnohodnotný festivalový týždeň. Opäť bolo
čo oceňovať a nad čím sa zamyslieť.
Diváci mohli z pohodlia svojich domovov vidieť takmer všetky filmy prihlásené na 37. ročník Agrofilmu, spolu to
bolo 44 hodín online premietania. Zároveň mohli sledovať naživo a klásť otázky na diskusnom fóre k téme
Pozemkové úpravy v praxi. Toto sprievodné festivalové podujatie má svoje neodmysliteľné miesto vždy v stredu
na pôde NPPC v Lužiankach.
Partneri festivalu prispôsobili tradičné premietanie tak, aby verní diváci mohli bezpečne sledovať filmy, či už na
akademických pôdach viacerých univerzít v Nitre, Bratislave, Zvolene a Košiciach, ale aj v Múzeu TANAPu, v
NPPC Bratislave a v synagóge v Brezne. V ponuke bolo spolu 68 hodín zaujímavých dokumentov z oblasti
poľnohospodárstva, potravinárstva, trvalo udržateľného využívania zdrojov a tiež výskumu a inovácií.
Už druhý rok po sebe sa v dôsledku pandémie v Nitre nekoná slávnostný záverečný ceremoniál a autorom 14tich ocenených filmov ceny pošlú poštou. Medzi ocenenými snímkami tento ročník dominovali nemecké
a slovenské filmy.
OCENENÉ FILMY
Hlavnú cenu festivalu získal nemecký film z produkcie BBC Studios Vymieranie druhov - fakty, ktorý odhaľuje
zarážajúce výsledky vedeckého bádania 450 popredných vedcov. Nachádzame sa uprostred globálneho
masového vymierania miliónov druhov rastlín a živočíchov. Ako spomaliť tento tisíckrát zrýchlený prejav
evolúcie? Čo to znamená pre ľudstvo? Tieto otázky ale aj odpovede spracovala režisérka Charlotte Lathane,
ktorá získava na festivale aj symbolický finančný príspevok 2000 EUR na ďalšiu tvorbu.
Film z produkcie RTVS režisérov Ľubomíra Viludu a Ivana Kršiaka Ovčiarskou cestou získal cenu ministra
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Sprievodcami dokumentu sú ľudia, ktorí svoj život zasvätili nielen
chovu oviec, ale tiež zachovaniu zvykov na slovenských salašoch a ktorí svoje životy prežili v harmónii
s prírodou. Čarovné formulky, mágia a obradné rituály im pomáhali chrániť seba a stádo pred chorobami,
prírodnými živlami a zlými silami.
Poľský koprodukčný film Ukradnuté ryby je ovenčený viacerými medzinárodnými oceneniami a na Agrofilme
tiež zaslúžene získal cenu prezidenta festivalu. Ukazuje, že výsledkom ekonomických aktivít čínskej rybárskej
korporácie je vyčerpaný morský ekosystém a strata potravinových zdrojov pre obyvateľov najmenšej africkej
krajiny Gambie. Je to prvý film o továrňach na rybiu múčku v tejto krajine, ktorý ponuka jedinečný pohľad na
príčiny migrácie ľudí a úlohu žien v nových ekonomických podmienkach.
Odkedy sa avokádo stalo „mäsom vegánov“ a najnovšie tiež „superpotravinou“, jeho pestovanie sa rozšírilo po
celom svete. V Európe je klimaticky najvhodnejšou krajinou na jeho produkciu Portugalsko. Obyvatelia a drobní
farmári sa však nechcú zmieriť s týmto trendom, lebo ako sa ukázalo pestovanie „smädného“ avokáda
dramaticky zhoršuje situáciu s dlhodobým nedostatkom vody. Film Smädné avokádo - nové monokultúry na

juhu Portugalska získal cenu primátora mesta Nitra.
Úspešný projekt, ktorý pomohol indickým poľnohospodárom v oblasti subhimalájskych nížin prekonať
nepriaznivú situáciu a úspešne hospodáriť za pomoci moderných technológii bol námetom na indický film
Rezonujúca odolnosť. Medzinárodná porota mu udelila cenu FAO. Strategický výskum, budovanie kapacít,
ukážky postupov odolných voči zmene klímy, riešenia náchylnosti poľnohospodárstva na klimatické zmeny
a zvýšenie finančnej podpory, to je cesta k úspechu.
Kto počas týždňa nestihol premietanie, môže si užiť festivalové filmy ešte v sobotu 9.10.2021 v kinosále Mlyny
Cinemas v Galérii Mlyny v Nitre v čase od 15,00 do 18,00 hod.
To najzaujímavejšie o Agrofilme 2021 sa dozviete aj v špeciálnom 40-minútovom vydaní relácie Farmárska
revue. Pozrieť si ju môžete na Dvojke RTVS v sobotu 9.10.2021 o 13,30 hod. alebo v repríze v nedeľu 10.10.2021
o 8,35 hodine. Neskôr vo video archíve na stránke www.rtvs.sk.
Ďakujeme za priazeň a už teraz sa tešíme na Agrofilm 2022.
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Názov filmu
Vymieranie druhov - fakty
Korene - zázrak pod povrchom
Ovčiarskou cestou
Divoké lesy, divoké hory - Po
stopách fantóma

Krajina

ocenenie

Nemecko

Hlavná cena Agrofilmu

Nemecko
Slovensko

Cena rektorky Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre
Cena ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR

Maďarsko

Cena za réžiu

Poľsko, Veľká
Británia, Španielsko

Cena prezidenta Agrofilmu

Chrastavitosť jabĺk – Venturia
inaequalis

Nemecko

Cena medzinárodnej poroty Agrofilmu

Nedaj sa - Kto zaplatí účet

Česko

Cena predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Slovensko

Cena rektora UKF v Nitre

Nemecko

Cena primátora mesta Nitra

Slovensko

Cena zväzu poľnohospodárskych družstiev a
obchodných spoločností SR

India

Cena FAO

Slovensko

Cena Slovenskej poľnohospodárskej a
potravinárskej komory za slovenský film

Nemecko

Cena rektora Technickej univerzity vo Zvolene

Slovensko

Cena RTVS v kategórii Propagačné filmy

Ukradnuté ryby

Má poľovníctvo zmysel?
Re: smädné avokáda - nové
monokultúry na juhu Portugalska
Multisoil - šanca pre pôdu
Rezonujúca odolnosť
Príbeh krajiny lúk
Planéta e.: Miliardová výsadba
stromov - pomôže zalesnenie
ochrániť klímu?
Môj život na gazdovstve

