Efekt motyla - jak moje codzienne wybory wpływają na rzeczywistość?

Filmowe inspiracje
➦ W pracy lub kontynuacji tematu pracy z uczniami podczas lekcji dotyczącej Edukacji
Globalnej można sięgnąć po szereg materiałów, które dostępne są w Internecie. Wśród
nich warte uwagi są m.in.:
❏ Witajcie w Sodomie - Witajcie w Sodomie (Welcome to Sodom) Witajcie w
Agbogbloshie – największym na świecie cmentarzysku elektroniki. Co roku
nielegalnie trafia tu ćwierć miliona ton elektrośmieci z Zachodu. Setki ludzi demontuje
tu przy pomocy młotków i łomów elektroniczne gadżety, by odzyskać miedź i
aluminium. To prawdziwe piekło na ziemi – powietrze nieustannie zasnuwa
toksyczny czarny dym z wszechobecnych ognisk, w których płoną przewody.
Mroczny film Weigensamera i Kroenesa znakomicie oddaje apokaliptyczny klimat
Sodomy – jak nazywają wysypisko miejscowi. Wysmakowanym zdjęciom, pełnym
ognia i dymu, towarzyszą historie pracujących tu ludzi i tworzona przez nich muzyka.
Oto ciemna strona technologicznego postępu, o której wolimy nie myśleć, kupując
nowy smartfon.
❏ Klątwa obfitości - Bohaterami dokumentu są przywódcy rdzennych plemion
zamieszkujących mieszczący się na ziemiach Ekwadoru Park Narodowy Yasuní. Nie
zdecydowali się oni na rezygnację ze swojej kultury i do dziś kultywują wielowiekową
tradycję, żyjąc w całkowitej zgodzie z naturą. Ewa Ewart w swym filmie szczególną
uwagę poświęca Inicjatywie Yasuní. Taką nazwę nadano ekwadorskiej propozycji,
która zakłada zaniechanie eksploatacji złóż ropy naftowej, w które bogaty jest owy
obszar w zamian za finansową rekompensatę ze strony społeczności
międzynarodowej. Kontynuacja wierceń oznaczałaby nie tylko unicestwienie
amazońskiej dżungli, ale katastrofę naturalną o globalnym zasięgu.
❏ Antropocen: Epoka człowieka - Od wybetonowanych brzegów Chin, które zajmują
dziś aż 60% wybrzeża kontynentalnego Azji, do największych naziemnych maszyn,
jakie kiedykolwiek zbudowano w Niemczech. Od psychodelicznych kopalni potasu w
rosyjskim Uralu do metalowych kontenerów w mieście Norylsk. Od zdewastowanej
Wielkiej Rafy Koralowej w Australii po surrealistyczne stawy litu na pustyni Atakama.
Kręcony przez cztery lata z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i wysokiej
jakości sprzętu film dokumentuje formy i przejawy dominacji człowieka nad Ziemią.
Weszliśmy w epokę, w której ludzka działalność kształtuje naszą planetę bardziej niż
jakakolwiek do tej pory naturalna siła. Antropocen od lat 50. ubiegłego wieku stał się
faktem i wyparł epokę holocenu. Stosowanie pojęcia z trzonem"człowiek" w nazwie
jest symboliczne i ma istotną wartość informacyjną - uświadamia zagrożenia i
inspiruje do przemyśleń i dalszych badań. Czy jesteśmy w stanie uśmiercić naturę?
Czy antropocen to koniec gatunku ludzkiego? A może początek nowego,
niekoniecznie wcale ludzkiego?
➯ Powyższe filmy, po założeniu darmowego konta można znaleźć na stronie:
https://vod.greenfestival.pl/
❏ Life on our planet (Życie na naszej planecie) - film Davida Attenborough. Ten

legendarny narrator wspomina swoje życie i opowiada o ewolucji życia na
Ziemi, ubolewając nad zanikiem dzikiej przyrody i dzieląc się swoją wizją
przyszłości.
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❏ Wspaniały błękitny świat: Jak rozwiązać kryzys wodny? - Film dokumentalny o
walce z globalnym kryzysem wodnym, który przybliża takie tematy, jak ponowne
wykorzystanie wody, produkcja energii oraz innowacje z całego świata.
➯ Filmy do obejrzenia na NETFLIXie: https://www.netflix.com/
❏ Podróże z Zakiem Efronem (Down to Earth with Zac Efron) - miniserial

Aktor Zac Efron podróżuje dookoła świata, poznając zdrowe i ekologiczne
style życia. Towarzyszy mu Darin Olien, ekspert w dziedzinie odnowy
biologicznej.
❏ Rotten - miniserial

Dokument ukazuje produkcję żywności, ujawniając korupcję, marnotrawstwo i
prawdziwe niebezpieczeństwa związane z codziennymi nawykami żywieniowymi.
➯ Do obejrzenia na NETFLIXie: https://www.netflix.com/

❏ Story of Stuff (Opowieść o Rzeczach) - Od wydobycia surowców, przez produkcję,
sprzedaż, użycie po utylizację, nasze rzeczy i ich cykl żywotności wpływają na życie
całych społeczeństw - w większości w sposób ukryty przed naszym wzrokiem. Story
of Stuff (Opowieść o Rzeczach) to 20-minutowy, wypełniony informacjami film,
pokazujący drugą stronę naszej produkcji i wzorców konsumpcji. Story of Stuff
pokazuje powiązania pomiędzy wielką ilością zagadnień społecznych i
środowiskowych, wzywając jednocześnie do stworzenia bardziej zrównoważonej
gospodarki. Ten film nauczy Cię czegoś, rozśmieszy, a być może nawet na zawsze
zmieni sposób, w jaki postrzegasz otaczające Cię rzeczy.
➯
Film
do
znalezienia
na
stronie
Ziemia
na
rozdrożu:
https://ziemianarozdrozu.pl/download/filmy
❏ "S.O.S. Ziemia" (Home) - Film ten, to wspólny projekt Luca Bessona i fotografa
Yanna Arthusa-Bertranda, to zapierające dech w piersiach, piękne i poruszające
obrazy. To niesamowita podróż w głąb australijskiej rafy koralowej, wędrówka przez
niebezpieczne amazońskie lasy, bezkresną pustynię Gobi i industrialne dzielnice
Szanghaju…
HOME - S.O.S. Ziemia (HOME) to podróż przez wszystkie kontynenty, której celem
jest zwrócenie uwagi świata na problemy i zagrożenia środowiska naturalnego:
globalne ocieplenie, umierające lasy, wymieranie gatunków zwierząt i roślin,
kończące się zasoby naturalne. Efekt przewracającego się domina klęsk
ekologicznych może zapoczątkować katastrofalne konsekwencje.
Film HOME - S.O.S. Ziemia (HOME) to ostrzeżenie przed zagładą, to wołanie naszej
Planety o ratunek…
➯
Film
do
znalezienia
na
stronie
Ziemia
na
rozdrożu:
http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/2044/sos-dla-ziemi
lub na profilu Cinema Polska na YouToube: https://youtu.be/XRk1nTMsu50
Tematykę odpowiedzialności globalnej porusza również:
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Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC - ten międzynarodowy Festiwal wyrósł
na bazie działań Fundacji HumanDOC. Jak można przeczytać na stronie Fundacji:
"Naszą misją jest poszerzanie świadomości społecznej na tematy globalne oraz
wspieranie rozwoju gospodarczego, informacyjnego i demokratycznego społeczeństwa.
Przyświeca nam idea zwiększania wiedzy o otaczającym nas świecie, bo tylko wiedząc
więcej, jesteśmy w stanie realnie działać".
➯ Link do strony - archiwum filmów: https://festival.humandoc.pl/category/filmy/
Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity - edycja festiwalu w 2020 r. odbywała
się on-line, ze względu na epidemię SARS-CoV-2, stąd po uiszczeniu opłaty można zyskać
dostęp do Festiwalowych tytułów.
➯ Link do archiwum filmów: https://mdag.pl/17/en/ogladaj-online/page/Archiwum
Dla uczniów zainteresowanych tematyką veganizmu, wegetarianizmu autorka bloga "Vegan
Island" (blog stworzony z pasji do zdrowego życia. Życia w harmoni ze sobą i otaczającym
nas światem), przygotowała w artykule na swojej stronie kilka filmowych podpowiedzi:
https://veganisland.pl/filmy-ktore-powinienies-obejrzec/
Żyję i myślę fair - jestem fair!
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