Nitra, 5.10.2018

AGROFILM 2018 SA VYDARIL
Návštevníci festivalu videli, ochutnali, poučili sa a tak s nami oslávili sviatok filmového umenia
a vedy.
Bohatá ponuka 34. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm vyvrcholí 5.10.2018
o 10.00 hodine slávnostným udeľovaním cien v kinosále Multikina Mlyny Cinemas v Nitre. Medzi
vzácnymi hosťami nebude chýbať ani olympijský víťaz Matej Tóth, ambasádor festivalu.
Počas festivalového týždňa si mohli diváci pozrieť v Nitre, Bratislave, Zvolene, Brezne, Košiciach
a Lužiankach 263 projekcií filmov. Mohli sa zúčastniť užitočných diskusií, na ochutnávkach,
navštíviť vernisáž známej výtvarníčky Marty Horníkovej, získať informácie o aktuálnych trendoch v
rezorte poľnohospodárstva, ktoré sa priamo dotýka farmárov, potravinárov, ekológov, lesníkov,
obchodníkov a všetkých spotrebiteľov.
Odborná diskusia v stredu 3.10.2018 na tému Farmárske potraviny na slovenský stôl nám ukázala,
kde sú najväčšie prekážky a problémy farmárov, ale aj príležitosti ako dodať na stôl čerstvé regionálne
potraviny. Zistili sme, že sa to dá, len treba chcieť.
OCENENÉ FILMY
Z prihlásených 91 filmov postúpilo 30 pred medzinárodnú porotou do hlavnej súťaže.
propagačných filmov hodnotila národná porota. Spolu bolo udelených 14 cien.
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Hlavnú cenu festivalu Agrofilm 2018 získal český film „Zdravější krajina“ od režiséra Ivana
Stříteského, ktorý si mimochodom odniesol najvyššie ocenenie aj minulý rok. Dokument nás zaviedol
na miesta, kde sa dokázali dohodnúť poľnohospodári s prírodovedcami a ochrancami prírody tak, aby
neutrpela ani produkcia plodín, ani kvalita krajiny. Na ich
podporu vznikla AEKO agroenvironmentálno-klimatické opatrenie Ministerstva zemědělství ČR.
Holandsko reprezentovali dva prihlásené filmy a obidva získali ocenenie. Film ocenený rektorom SPU
Nitra „Dobre živení“ je príbehom o tom, že genetická modifikácia bola použitá pri vývoji plodín s
cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu, znížiť použitie chemikálií na ochranu porti škodcom alebo zaistiť
úrodu ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Vďaka výbornému výkladu zložitej témy sa stala
pochopiteľnejšou pre ľudí, ktorí o GMO niečo vedia, ale aj pre tých, ktorí o genetickej modifikácii
nikdy nepočuli.
Druhý holandský dokument o zanietených a usilovných ľuďoch „Cor a Henk - rybári
z Oosterscheldu“ bol nakrúcaný v prílivových vodách najväčšieho holandského národného parku
Oosterschelde. 85-ročný Cor rybárči už 70 rokov a počas 10-týždňového obdobia lovu sardel pracuje
24 hodín denne. Film bol ocenený Cenou primátora mesta Nitra.

O tom ako huba Phakopsora pachyrhizi zapríčiňuje hrdzu sóje, teda agresívne ochorenie, ktoré dokáže
spôsobiť závažný pokles úrody hovorí výborný animačne spracovaný dokument z nemeckej produkcie
„Hrdza sójová - životný cyklus Phakopsory pachyrhizi“ Porota ocenila pôsobivé zobrazenie
životného cyklu tohto hubového patogénu a tiež fakt, že dokument sa stal súčasťou aktuálne
najuznávanejšej audiovizuálnej učebnice o chorobách rastlín na celom svete. Právom získal Cenu
predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Cenou rektora Technickej univerzity Zvolen bol ocenený diel cyklickej relácie Halali
Borievka z produkcie Anima Production spol. s r.o., režiséra Ľubomíra Kľúčika. Máme
prídeme o originálnu a prirodzenú chuť nášho najtypickejšieho slovenského destilátu?
mizne z našich lúk a pasienkov a dokument ukazuje spôsob ako stav riešiť, napríklad aj
agrolesníckeho opatrenia.
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Diváci si mohli doslova vychutnať na 12 spôsobov „Barbecue“, čo je názov austrálskeho dokumentu
plného nádherných filmových obrazov z 12-tich krajín sveta. Grilovanie mäsa je rituál, ktorý spája
ľudí na celom svete. Je to stretávanie ľudí, spoločné zakladanie ohňa, rozprávanie príbehov a radosť
z dobrého jedla. Rovnaké a predsa iné je barbecue napríklad vo Švédsku, Novom Zélande, Uruguaji,
Arménsku, či na Sýrskych hraniciach. Napriek tomu, že zvieratá sú zdrojom potravy, filmová séria
ukazuje zároveň úctu a dobré zaobchádzanie s nimi. Film získal Cenu zväzu poľnohospodárskych
družstiev a obchodných spoločností SR.

Ocenené filmy na MFF Agrofilm 2018
Kat.
ozn.

Názov filmu

Krajina

1
2

CZ 7
NL 2

Zdravšia krajina
Dobre živení

3

AT 1

Zlaté gény

4

LV 1

Česko
Hlavná cena Agrofilmu
Holandsko Cena rektora SPU v Nitre
Cena ministerky pôdohospodárstva a
Rakúsko
rozvoja vidieka SR
Lotyšsko
Cena za réžiu

5
6
7
8
9

Záhradník
Bratislava, mesto uprostred
SK 10
prírody
Magické hlbiny - rybníky a
CZ 5
priehrady II.
Hrdza sójová - životný cyklus
DE 2
Phakopsory pachyrhizi
IT 2/
Olivové slzy
DE
Cor a Henk - rybári z
NL 1
Oosterscheldu

10 AU 1

Barbecue

ocenenie

Slovensko

Cena prezidenta Agrofilmu

Česko

Cena poroty Agrofilmu

Nemecko

Cena predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja

Taliansko

Cena rektora UKF v Nitre

Holandsko Cena primátora mesta Nitra
Austrália

11 CZ 1 Krajina kamenných veží
SK 23 Farmárske bravčové
12
SK 25 Mlieko prémiovej kvality

Česko
Slovensko

13 SK 29 Relácia Halali - Borievka
14 SK 33 Naša májová bryndza

Slovensko
Slovensko

Slovensko

Cena zväzu poľnohospodárskych družstiev
a obchodných spoločností SR
Cena FAO
Cena Slovenskej poľnohospodárskej a
potravinárskej komory za slovenský film
Cena rektora TU vo Zvolene
Cena RTVS

Kto má rád zaujímavé dokumenty a nestihol prísť cez týždeň do kina, môže ešte využiť
sobotňajšie festivalové premietanie v Multikine Mlyny Cinemas v Nitre. Tešíme sa na Vás aj
budúci rok.
Aktuálne informácie o festivale sú dostupné na webovom sídle www.agrofilm.sk.

