"A dunavirág mentőakció" a legjobb kárpát-medencei dokumentumfilm...

1/1

http://okologia.mta.hu/node/9376

"A dunavirág mentőakció" a legjobb kárpát-medencei dokumentum
Beküldte farkas.alexandra - 2017-05-30

Az MTA ÖK Duna-kutató Intézet és az ELTE kutatóinak közreműködésével készült "A dunavirág mentőakció"
című film 1. helyezést ért el a III. Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Kárpát–medence természeti értékei Dokumentumfilmek szekciójában.
A film soha nem látott képeken mutatja be hazánk egyik legkülönösebb rovarfajának viselkedését és a fajt
érintő összetett ökológiai fénycsapda hatásait. Az 50 perces film arra is kitér, hogy miként állíthatók az ELTE
Környezetoptika Laboratórium, az ELTE Biológiai Szakmódszertani Csoport és az MTA ÖK Duna-kutató Intézet
Polarizációs Ökológiai Laboratórium kutatóinak legújabb tudományos felfedezései a gyakorlati
természetvédelem szolgálatába. A rendhagyó természetfilm különleges technikai eszközökkel (magas
fényérzékenységű és víz alatti kamerával, drónnal és fénymikroszkóppal) készült. A film főszerkesztője Lerner
Balázs, rendezője Balázs Gergely. A látványos felvételek Tóth Zsolt Marcell és Tisza Balázs operatőri munkáját
dicsérik.
A díjakat a május 26-28. között Gödöllőn immár harmadik alkalommal megrendezett Nemzetközi Természetfilm
Fesztivál ünnepélyes gáláján adták át, melynek helyszíne a Gödöllői Királyi Kastély Lovardája volt, ahol
számos magyar és külföldi alkotó és a közönség ünnepelte a természetfilmes szakma és az egyének
elismerését. Az NMHH Médiatanácsa által támogatott Fesztivál fődíját Lerner Balázs kapta eddigi munkássága,
és az idei fesztivál filmje - Budapest Inferno - A Molnár János-barlang titka- elismeréséül.
A Nemzetközi Filmszemlében 2017-ben a legjobb természetfilmnek járó elismerést Török Zoltán kapta,
Lemming - A messzi észak aprócska ura című filmjéért. A szakmai zsűri döntése alapján a legjobb tudományos
ismeretterjesztő film 2017-ben a David Attenborough - Fény a földön című film lett. Természet- és
Környezetvédelem témájában a legjobb televíziós produkciók kategóriában megosztott első helyet kapott két
amerikai film, a Naledi: Egy bébi elefánt meséje és a Következmények kora, a legjobb rövidfilm kategóriában
pedig A láthatatlan határ című belga-argentin alkotás nyerte el a legjobbnak járó díjat. A legjobb útifilmnek járó
díjat 2017-ben Bárány Róbert, Molnár Gábor, Szekeres Zoltán alkotása az OzoneUtazás – Tatárföld nyerte. A
legjobb animációs film a Csodálatos természetünk - A közönséges kaméleon.
A Kárpát-medencei Filmszemle keretein belül 3 díj került átadásra, a díjakat az NMHH Médiatanácsa ajánlotta
fel (500-500 ezer Ft értékben). A Kárpát-medencéről szóló filmek legjobbika természetfilm kategóriában Erik
Balaz, Élet a felhőkben című filmje, a dokumentumfilm kategóriában Balázs Gergely A dunavirág mentőakció
című filmje, a Kárpát-medence kulturális értékeit bemutató kategóriában pedig Sáfrány József Pásztorének
című alkotása lett. A Nemzetközi zsűri tagjai Kate Bradbury, Gáspár László, Rüdiger Gleisbger, Geoff Luck és
Novák Emil, míg a Kárpát-medencei zsűri tagjai Dányi Anita, Dr. Juhász Árpád, ifj. Kollányi Ágoston, Koltai
Andrea, Zachar Zita és Zsila Sándor voltak.
A dunavirág mentőakció c. film az alábbi linken érhető el:
http://teka.filmdzsungel.hu/a_dunavirag_mentoakcio/
A dunavirágot érintő összetett ökológiai fénycsapda és a megoldási lehetőségek az Élet és Tudományban
(2016/34. szám):
http://www.eletestudomany.hu/eletmento_fenycsapdak
Csatolt dokumentum:
A dunavirág mentőakció c. film posztere
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