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Niniejszy rozdzia! po"wi#cono zrównowa$onemu rozwojowi w odniesieniu 
do filmu. Zagadnienie to omówiono na przyk!adzie ekologicznych kontek-

stów filmu – jednego z aspektów realizacji Celów Zrównowa$onego Rozwoju. 
Wed!ug twórczyni tego uj#cia, Gro Harlem Brundtland, zaspokajanie potrzeb 
wspó!czesnych spo!ecze%stw nie mo$e ogranicza& prawa do spe!niania potrzeb 
przysz!ych pokole%, szczególnie w odniesieniu do kluczowych zasobów przyrod-
niczych planety (na temat genezy poj#cia zob. rozdzia! 1. Zrównowa!ony roz-
wój – poj"cie i geneza).

Powy$sze za!o$enie oznacza, $e rozwój spo!eczny i ekonomiczny musi opie-
ra& si# na fundamencie ekologicznym, a wyzwania ekologiczne koreluj' z innymi 
problemami spo!ecznymi. Do takiego podej"cia konkretnie w realizacji filmów 
namawia chocia$by Flandryjski Fundusz Audiowizualny, który opracowa! spe-
cjalny przewodnik zrównowa$onego rozwoju dla bran$y filmowej, gdzie zawarto 
wzorcowe przyk!ady „zielonych” filmów, jak np. Samuel w chmurach1 (2016 r.). 
Tytu! ten dokumentuje wp!yw zmian klimatycznych na tytu!owego bohatera 
i funkcjonowanie jego o"rodka narciarskiego, po!o$onego w górzystym rejonie 
Boliwii, gdzie "niegu jest coraz mniej. Warto doda&, $e producenci pokazali do-
kument lokalnej spo!eczno"ci, ws!uchali si# w opinie jej cz!onków oraz wydali 
lokalnie cz#"& swojego bud$etu. Omówiony przyk!ad wskazuje tak$e, jak istotne 
jest !'czenie perspektywy krajów Pó!nocy i Po!udnia. Warto w tym zakresie wy-
mieni& tu tak$e film 82 (2008 r.), który stanowi przyk!ad dzie!a kolektywnego, 
z!o$onego z kilku filmów krótkometra$owych, przygotowanych przez znanych 
re$yserów z ca!ego "wiata. Film ten tytu!em nawi'zuje si# do o"miu Milenijnych 
Celów Rozwoju, a jego przedmiotem by!y sta!y si# zaniechania, jakie poczyniono 
pod k'tem ich osi'gania.

Problem kina ekologicznego mo$na rozpatrywa& na trzech p!aszczyznach. 
Pierwsza z nich odnosi si# do tematyki ekologicznej w narracjach filmowych. Ze 
wzgl#du na ogromn' popularno"& medium filmowego, rozpoznanie wyobra$e%, 
konkretnych argumentacji oraz rozmaitych strategii w zakresie komunikowa-
nia przekazów ekologicznych nale$y uzna& za istotne wyzwanie w kontek"cie 

1 Samuel w chmurach / Samuel in the Clouds, re$. P. van Eecke, Belgia – Holandia – Bo-
liwia 2016.

2 8, re$. J. Campion, W. Wenders, Francja 2008.
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wspó!czesnych wyzwa% "rodowisko-
wych. Drug' p!aszczyzn' jest zrów-
nowa$ona produkcja filmowa, a wi#c 
dzia!ania bran$y filmowej na rzecz 
ochrony "rodowiska (zob. ramka 
Zrównowa!ona produkcja filmowa). 
Trzecia p!aszczyzna obejmuje funk-
cjonowanie sieci „zielonych” festiwali 
filmowych oraz ró$nych organizacji 
spo!ecznych, które promuj' filmy o te-
matyce "rodowiskowej oraz praktyki 
zrównowa$onego rozwoju w bran$y 
filmowej (zob. ramki Green Seal i Gold 
Seal, czyli ekologiczne nagrody dla fil-
mów; Zielone festiwale).
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Odniesienia do "rodowiska naturalne-
go czy wr#cz zachwyt nad natur' wpi-
sane s' w kino od zarania jego dziejów. 
Jeszcze przed pierwszymi publiczny-
mi pokazami ruchomych obrazów, 
w latach 80. XIX w., pojawia!y si# ta-
kie wynalazki jak strzelba fotograficz-
na (prototyp kamery filmowej), która 
po naci"ni#ciu spustu dawa!a mo$li-
wo"& zapisu 12 zdj#& z kolejnymi fa-
zami ruchu. Ówcze"ni wynalazcy nie 
szukali nowej sztuki albo rozrywki, 
ale pragn#li wynale(& narz#dzie do-
k!adnej obserwacji przyrody, szcze-
gólnie zwierz't. Natomiast "wiadoma 
realizacja tematyki ekologicznej po-

jawi!a si# du$o pó(niej. Termin „ekokino” zaproponowa! jako pierwszy Roger 
C. Anderson w 1966 r. Autor wysun'! propozycj#, aby sfilmowa& wszystkie $ywe 
organizmy "wiata i pokazywa& je w teatrach w warunkach symuluj'cych "rodo-
wisko naturalne3.

3 K.-W. Chu, Ecocinema, “Journal of Chinese Cinemas” 2016, Vol. 10, No. 1, s. 11.

Zrównowa!ona produkcja filmowa

Prawdziwie ekologiczne filmy s! w zrównowa-
"ony sposób realizowane. Z danych Krajowej 
Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA), 
która koordynuje wysi#ki zielonej produkcji 
filmowej w Polsce, wynika, "e g#ówne proble-
my ekologiczne ka"dego planu filmowego to: 
nadmierne zu"ywanie zasobów (energia elek-
tryczna, paliwo, woda), generowanie du"ej 
ilo$ci odpadów (plastikowe butelki i sztu%ce 
jednorazowe, elementy scenografii nienada-
j!ce si& do ponownego u"ycia), wysoki $lad 
w&glowy, powstaj!cy na skutek transportu 
ekipy i sprz&tu, korzystanie z nieodnawialnych, 
zanieczyszczaj!cych $rodowisko 'róde# energii. 
Pierwsze aktywno$ci, aby przezwyci&"y% te pro-
blemy, podj&to w USA, tworz!c w 2010 r. spe-
cjalny przewodnik dobrych praktyk w ramach 
Ameryka(skiej Gildii Producentów. Rok pó'niej 
zainicjowa#o swoj! dzia#alno$% brytyjskie kon-
sorcjum Albert, które uruchomi#o kalkulator do 
obliczania $ladu w&glowego.

Pionierskie dzia#ania w skali mi&dzynarodo-
wej podj&to w marcu 2015 r., a koordynowa#a je 
specjalna grupa Film4Climate, dzia#aj!ca w ra-
mach projektu Connect4Climate funkcjonuj!-
cego w strukturze Banku )wiatowego. Efektem 
aktywno$ci grupy by#a deklaracja, w ramach 
której wezwano instytuty i komisje filmowe 
na ca#ym $wiecie do przeznaczenia cz&$ci swo-
ich bud"etów na filmy wdra"aj!ce protoko#y 
zmniejszaj!ce $lad w&glowy produkcji. W grud-
niu 2015 r. podczas spotkania COP21 w Pary"u 
przyj&to Kart&, w której zobowi!zano si& m.in. 
tworzy% i udost&pnia% Raporty Zrównowa"o-
nego Rozwoju dla ka"dej produkcji, zatrudnia% 
„zielonych” ekspertów w pionie produkcyjnym, 
a tak"e wnosi% pozytywny wk#ad do spo#ecz-
no$ci, w ramach której produkcja danego filmu 
wywar#a negatywny wp#yw. Z biegiem czasu 
uruchomiono podobne regionalne inicjatywy, 
jak program „Green Screen” funkcjonuj!cy w ra-
mach inicjatywy Interreg Europe Unii Europej-
skiej (2017–2021).
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Pomimo tego typu pomys!ów tematyka ekologiczna w filmie przez wiele lat 
nie cieszy!a si# szczególnym zainteresowaniem. Algorytm wyszukiwania w naj-
wi#kszym serwisie filmowym na "wiecie – portalu IMDb – pozwala wyodr#bni& 
filmy na okre"lony temat wed!ug przypisanych przez u$ytkowników s!ów klu-
czowych. W ten sposób mo$na wskaza&, $e pomi#dzy rokiem 1900 a 2000 pe!-
nometra$owych filmów (zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych) o tematy-
ce ekologicznej, które oceni!o przynajmniej 100 osób (co gwarantuje minimaln' 
popularno"&), by!o 50, z czego ogromna wi#kszo"& widzów przypisywa!a etykiet# 
ekologiczn' do danego filmu stosunkowo swobodnie, traktuj'c j' bardziej jako 
pretekst (przyk!adem film science fiction Zielona po!ywka4, pokazuj'cy upiorn' 
wizj# przysz!o"ci, w której odpowiedzi' na kryzys demograficzny jest eutanazja 
osób starszych). W latach 80. XX w. pojawi!y si# bardziej czytelne odniesienia. 
Niemniej albo mia!y one charakter metaforyczny, albo nie traktowa!y tematu do-
g!#bnie; za przyk!ad mog' s!u$y& dwa filmy pochodz'ce z 1993 r.: Park Jurajski5 
(ostrze$enie przed naruszeniem równowagi ekosystemowej) oraz Uwolni# ork"6 
(fabu!a prezentuje przyja(% ch!opca i tytu!owego zwierz#cia, a zarazem walk# 
o uwolnienie zwierz#cia z oceanarium)7. Prawdziwym prze!omem okaza! si# rok 
2006 i film Niewygodna prawda8 z udzia!em by!ego wiceprezydenta USA Ala 
Gore’a. Utwór ten zainicjowa! debat# publiczn' na temat globalnego ocieplenia. 
Co do lat 2006–2021 IMDb pokazywa! ju$ 175 filmów o samych tylko zmianach 
klimatycznych. Co wi#cej, w"ród wszystkich pe!nometra$owych filmów doku-
mentalnych (ponad 110 tys. uj#tych w bazie IMDb) Niewygodna prawda plasu-
je si# na pi'tym miejscu pod wzgl#dem popularno"ci. Niewygodna prawda to 
w du$ej mierze wyk!ad Ala Gore’a, wyg!oszony w eleganckiej sali w otoczeniu 
s!uchaczy. Sceny poza wyk!adem pokazuj' bohatera przy pracy albo jako dzia!a-
cza ekologicznego zaanga$owanego w akcje na ca!ym "wiecie.

Maj'c na uwadze zwi'zki tematyki ekologicznej z filmem, mo$na wyod-
r#bni& trzy g!ówne rodzaje filmów: ekologiczne, quasi-ekologiczne oraz anty-
ekologiczne. Filmy ekologiczne to takie, które intencjonalnie i programowo, 
a zarazem aprobatywnie promuj' wiedz# i "wiadomo"& ekologiczn' w zakresie 
problemów i wyzwa% "rodowiskowych, wskazuj' po$'dane praktyki polityczne, 
spo!eczne i ekonomiczne na rzecz zrównowa$onego rozwoju oraz przedstawia-
j' po$'dany stan funkcjonowania systemu spo!eczno-ekologicznego. Do grupy 
tej zaliczy& mo$emy filmy dokumentalne, które przedstawiaj' ró$ne, chocia$ 
powi'zane fronty walki o zrównowa$one "rodowisko: klimatyczny w wymiarze 

4 Zielona po!ywka / Soylent Green, re$. R. Fleischer, USA 1973.
5 Park Jurajski / Jurassic Park, re$. S. Spielberg, USA 1993.
6 Uwolni# ork" / Free Willy, re$. S. Wincer, USA – Francja 1993.
7 Jak zmienia!y si# motywy ekologiczne w filmach na przestrzeni lat, dobrze obrazuje 

ksi'$ka: Ecology and Popular Film. Cinema on the Edge, eds. R.L.)Murray, J.K.)Heumann, State 
University of New York Press, New York 2009.

8 Niewygodna prawda / An Inconvenient Truth, re$. D. Guggenheim, USA 2006.
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Green Seal i Gold Seal, czyli ekologiczne nagrody dla filmów

Gala wr&czenia nagród w kategorii „zrównowa"ona produkcja audiowizualna”

*ród#o: 2019 Marks a Record Year for Our EMA Green Seal for Production, EMA, 12.07.2019, https://www.green4ema.org/
newsletters/2019/7/12/cwuzk31xdrdnlchleyc5w7fajz8fr3 [dost&p: 20.02.2022].

Environmental Media Association (EMA) to organizacja non-profit zajmuj!ca si& promocj! zrównowa-
"onego rozwoju w bran"y audiowizualnej i filmowej. Celami EMA s! m.in. modelowanie ról celebry-
tów na potrzeby ró"nych spo#ecznych kampanii o tematyce ekologicznej, opracowywanie wiadomo$ci 
w mediach spo#eczno$ciowych, a tak"e przydzielanie nagród Green Seal (Zielona Foka) oraz Gold Seal 
(Z#ota Foka), które mo"na uzna% za swoiste certyfikaty jako$ci pod wzgl&dem zrównowa"onego roz-
woju. Przyznanie nagrody opiera si& na rygorystycznych, punktowanych kryteriach. Procedura opraco-
wana zosta#a przez Ameryka(sk! Gildi& Producentów i obejmuje odpowiedzi na takie pytania, jak np.:
– Czy twórca scenariusza w#!czy# w dramaturgi& dzia#ania odpowiedzialne $rodowiskowo?
– Czy co najmniej 30% pakietu o$wietleniowego na planie mia#o charakter energooszcz&dny?
– Czy wdro"ono plan ograniczenia czerwonego mi&sa i/lub jeden dzie( ca#kowicie wegetaria(ski?
– Czy resztki jedzenia zosta#y przekazane bankom "ywno$ci lub organizacjom charytatywnym?
– Czy wi&kszo$% zestawów scenograficznych zosta#a zbudowana z modu#ów ponownie u"ytych?

W roku 2019 jedn! z nagród EMA otrzyma# popularny film Yesterday* (re". Danny Boyle). W$ród 
dobrych praktyk na rzecz zrównowa"onego rozwoju na planie tego filmu zastosowano m.in. program 
recyklingu i kompostowania, cyfrow! dystrybucj& skryptów i harmonogramów, przekazanie obsadzie 
i za#odze butelek na wod& wielokrotnego u"ytku; produkcja przekaza#a 2860 GBP nadmiaru cateringu 
i dekoracji dla City Harvest London, zorganizowa#a równie" zbiórk& na cele charytatywne.

* Yesterday, re". D. Boyle, Wielka Brytania – USA 2019.
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ogólnym (np. Niewygodna prawda; Za pi"# dwunasta9 z 2007 r.), $ywno"ciowy 
(Cowspiracy. Tajemnica równowagi ekologicznej $rodowiska10 z 2014 r.; Ciemne 
strony rybo%ówstwa – zob. ramka Film Ciemne strony rybo%ówstwa), antykon-
sumpcyjny (Minimalizm: dokument o rzeczach wa!nych – zob. ramka Film 
Minimalizm: dokument o rzeczach wa!nych), zwi'zany z bioró$norodno"ci' 
(Zatoka cieni11 z 2019 r.), modowy (Moda – prawdziwe koszty12 z 2015 r.). Z drugiej 
strony, powstaj' realistyczne, spo!ecznie zaanga$owane fabu!y, jak film O ch%op-
cu, który ujarzmi% wiatr13 (2019 r.), którego bohater walczy z g!odem w afryka%-
skim mie"cie, staraj'c si# zbudowa& generator pr'du na wiatr.

Warto doda&, $e w awangardzie zaanga$owanego fabularnego kina ekologicz-
nego s' dzie!a z krajów Globalnego Po!udnia, które wnosz' unikaln' perspekty-
w# ogl'du rzeczywisto"ci (zob. ramk# Film Dzi"ki za deszcz). Na festiwalu filmów 
indyjskich, jaki odby! si# w Panjim na Pó!wyspie Goa w listopadzie 2021 r., po-
jawi!y si# filmy takie jak Taledanda14, które pokazuj', jak problemy ekologiczne, 
m.in. wycinka drzew, przeplataj' si# z realnymi problemami politycznymi (ko-
rupcja), spo!ecznymi (trudna pozycja grup plemiennych) i osobistymi (g!ówny 
bohater jest niepe!nosprawny umys!owo).

Cz#"& ekologicznych filmów fabularnych opiera si# na bardziej metaforycz-
nych strategiach. Tematyka ekologiczna mo$e nawet jawi& si# tu wprost, niemniej 
odniesienia do aktualnej rzeczywisto"ci s' przedstawiane po"rednio. Przyk!adem 
mog' by& filmy, w ramach których stosuje si# ró$ne rozwi'zania fantastyczne. 
Niektóre z tych dzie!, chocia$ opieraj' si# na pomys!ach fantastycznych, s' bli-
skie wspó!czesnej rzeczywisto"ci, jak Pomniejszenie15 (2017 r.), które kreuje wy-
obra$enie bardziej zrównowa$onego ekologicznie "wiata dzi#ki eksperymentowi 
pomniejszenia ludzi i otoczenia, w którym $yj'. Inne filmy operuj' swego rodza-
ju fantastycznym przeniesieniem i sublimacj', jak Avatar16 (2009 r.). Dzie!o to 
bardzo cz#sto jest interpretowane jako ekologiczna ba"% o potrzebie zrównowa-
$onego rozwoju, któremu zagra$a militarystyczny kapitalizm. Szczególn' grup# 
stanowi' filmy apokaliptyczne, czy wr#cz postapokaliptyczne, jak Snowpiercer: 
Arka przysz%o$ci17 (2013 r.), którego akcj# osadzono w p#dz'cym dooko!a Ziemi 
poci'gu przewo$'cym ludzi, którzy prze$yli katastrof# klimatyczn'. Interesuj'co 

    9 Za pi"# dwunasta / The 11th Hour, re$. L. Conners, N. Conners, USA 2007.
10 Cowspiracy: tajemnica równowagi ekologicznej $rodowiska / Cowspiracy: The Sustaina-

bility Secret, re$. K. Andersen, K. Kuhn, USA 2014.
11 Zatoka cieni / Sea of Shadows, re$. R. Ladkani, Austria 2019.
12 Moda – prawdziwe koszty / The True Cost, re$. A. Morgan, USA – Bangladesz – Kam-

bod$a – Chiny – Dania – Francja – Haiti – Indie – W!ochy – Uganda – Wielka Brytania 2015.
13 O ch%opcu, który ujarzmi% wiatr / The Boy Who Harnessed the Wind, re$. Ch. Ejiofor, 

Wielka Brytania – Malawi 2019.
14 Taledanda, re$. P. Krupakar, Indie 2021.
15 Pomniejszenie / Downsizing, re$. A. Payne, USA 2017.
16 Avatar, re$. J. Cameron, USA – Wielka Brytania 2009.
17 Snowpiercer: Arka przysz%o$ci / Snowpiercer, re$. J. Bong, Korea Po!udniowa – USA – 

Francja – Czechy 2013.



Cz!"# IV. Zrównowa$ony rozwój w mediach, komunikacji i kulturze294

w tym zakresie jawi si# katastroficzny pamflet Nie patrz w gór"18 (2021 r.), który 
mo$na uzna& za metafor# epoki sceptycyzmu naukowego. Ogl'damy tu wysi!ki 
uczonych, którzy pragn' zainteresowa& opini# publiczn' komet', która ma znisz-
czy& Ziemi#. Ostatecznie zwykli ludzie, ale i politycy nie dali si# przekona& na-
ukowcom, $e nadci'ga kataklizm i w rezultacie dochodzi do zniszczenia planety.

Czasami w"ród filmów kina ekologicznego pojawiaj' si# dzie!a prze!amuj'ce 
pewne typowe konwencje, jak w przypadku arcydzie!a animacji zaanga$owanej 
WALL-E19 (2008 r.), która pokaza!a w futurologicznej soczewce, $e konsumpcjo-
nizm i za"miecanie planety mog' doprowadzi& do takiej ekologicznej katastrofy, 
zmuszaj'cej cz!owieka do opuszczenia planety. Omawiaj'c gatunkowe zró$ni-
cowanie ekofilmów, warto wymieni& tak$e swego rodzaju hybrydy, jak Wiek g%u-
poty20 (2009 r.), b#d'cy po!'czeniem dokumentu z fabularyzowan' konwencj' 
futurologiczn'. W filmie omawia si# wspó!czesne zmiany klimatyczne na Ziemi 
z perspektywy katastrofy, jaka dokona!a si# rzekomo w przysz!o"ci, w której 
ludzie zastanawiaj' si#, dlaczego ich przodkowie dopu"cili do kataklizmu. Na 
uwag# zas!uguj' tak$e filmowe eseje filozoficzne, jak Baraka21 (1992 r.), który 
poprzez same obrazy i muzyk# ukaza! namys! nad istot' cywilizacji i natury.

18 Nie patrz w gór" / Don’t Look Up, re$. A. McKay, Netflix, USA 2021.
19 WALL-E, re$. A. Stanton, USA 2008.
20 Wiek g%upoty / The Age of Stupid, re$. F. Armstrong, Wielka Brytania 2009.
21 Baraka, re$. R. Fricke, USA 1992.

Zielone festiwale

Promowaniem tematyki ekologicznej w filmach zajmuj! si& tak"e festiwale filmowe. Najwa"niejsze 
z nich dzia#aj! w sieci Green Film Network (GFN)*. Jest to mi&dzynarodowa organizacja skupiaj!ca 
najwi&ksze festiwale filmów ekologicznych na poziomie mi&dzynarodowym. GFN stworzona zosta#a 
przez Gaetano Capizziego, za#o"yciela i obecnego dyrektora CinemAmbiente – w#oskiego festiwalu 
filmów ekologicznych. Sie% niedawno uzyska#a certyfikat Programu )rodowiskowego ONZ. Celami sieci 
s! tworzenie mi&dzynarodowego $rodowiska osób z bran"y filmowej zajmuj!cych si& problematyk! 
ekologiczn! oraz koordynowanie dzia#a( podejmowanych przez poszczególne festiwale. Sie% promuje 
najlepsze filmy na arenie mi&dzynarodowej, organizuje debaty, wydaje ksi!"ki, inspiruje ró"ne inicjaty-
wy artystyczne oraz przyznaje coroczne nagrody w dziedzinie filmu dokumentalnego. Idea GFN, reali-
zowana w praktyce, przejawia si& w dzia#aniach wyra"aj!cych partnerstwo mi&dzy krajami globalnej 
Pó#nocy i Po#udnia.

W$ród 33 festiwali zrzeszonych w sieci na uwag& zas#uguj! wydarzenia z Brazylii, Dominikany, 
Meksyku, Indii. Ich znaczenie przejawia si& tak"e w mo"liwo$ci nominowania filmów do nagrody przy-
znawanej nast&pnie przez ca#! sie%. Dzi&ki temu uda#o si& znacz!co poszerzy% obieg filmowy o dzie#a 
realnie pochodz!ce z ca#ego $wiata. Ka"dy z festiwali wnosi równie" pewn! specyfik& tematyczn!. 
Malezyjski Festiwal Borneo Eco Film Festival posiada w ofercie warsztaty dla spo#eczno$ci rolniczych 
i plemiennych, a argenty(ski Festival Internacional de Cine Ambiental silnie opowiada si& za filmem 
zaanga"owanym, #!cz!cym problemy zrównowa"onego rozwoju z aktywizmem m#odych, feministek 
i dzia#aniami na rzecz spo#eczno$ci tubylczych.

* Green Film Network, https://www.greenfilmnet.org/ [dost&p: 31.07.2022].



Rozdzia% 25. Od zrównowa$onego rozwoju w filmach do filmów zrównowa$onych 295

Do drugiej grupy filmów, czyli quasi-ekologicznych, mo$na zaliczy& dzie-
!a, które traktuj' tematyk# ekologiczn' wy!'cznie jako pretekst dla opowie"ci 
rozrywkowej, dalekiej od spo!ecznego zaanga$owania. Tematyka ekologiczna 
w takich filmach jak Pojutrze22 (2004 r.) jest zazwyczaj ca!kowicie sp!aszczo-
na pod wzgl#dem naukowym. To tylko ogólna inspiracja dla osadzenia fabu!y 
w atrakcyjnych dla widza warunkach, celem jest bowiem realizacja filmu roz-
rywkowego.

Trzeci' grup# filmów mo$na okre"li& jako antyekologiczne. To filmy, których 
tre"& jest wyrazem konfrontacyjnego czy wr#cz spiskowego nastawienia wzgl#-
dem oficjalnego dyskursu naukowego. Taki charakter ma dokument Globalne 
ocieplenie – wielkie oszustwo23 (2007 r.), który opiera si# na twierdzeniu, $e glo-
balne ocieplenie to swoista nowa religia, nowy typ moralno"ci, a przede wszyst-
kim nowy rodzaj ideologii. Twórcy filmu przekonuj', $e w mediach panuje nie-
jako moda na ekologi#, która jest biznesem nap#dzaj'cym przep!yw pieni#dzy 
w kierunku badaczy klimatu. Zdaniem twórców dokumentu nie istnieje konsen-
sus naukowy w sprawach klimatycznych, a problem ten zosta! upolityczniony. 
W filmie padaj' pseudonaukowe stwierdzenia, $e zmiany klimatu na Ziemi s' 
wynikiem naturalnych procesów skorelowanych z aktywno"ci' s!o%ca.

W"ród sposobów prezentowania problemów ekologicznych w filmach za-
uwa$y& mo$na kilka dominuj'cych. Pierwszy przyjmuje charakter ostrzegawczy, 
w ramach którego filmowcy u"wiadamiaj' spo!ecze%stwo nt. ró$nych problemów 
spo!ecznych zwi'zanych z zagro$eniami dla "rodowiska naturalnego (Home. 
S.O.S.&Ziemia!24, 2009 r.). Drugi sposób prezentacji tematu opiera si# na strategii 
wykorzystania filmu jako or#$a bezpo"redniej konfrontacji o bardziej sprawiedli-
wy "wiat. Filmy takie staj' si# cz#"ci' walki o rozwi'zanie danej kwestii (np. Yes-
Meni naprawiaj' $wiat25, 2009 r.; tytu!owi bohaterowie organizuj' prowokacyj-
ne akcje antykorporacyjne) albo przynajmniej aprobatywnie pokazuj' tego typu 
dzia!ania (np. Kl'twa obfito$ci26, 2018 r.; plemi# z Amazonii walczy o niewydoby-
wanie ropy z ziemi, która stanowi od lat ich terytorium). Czasami metody takiej 
walki mog' by& zaskakuj'ce, czego dowodem Fuck for Forest27 (2012 r.) o grupie 
aktywistów, którzy kr#c' amatorski film pornograficzny, a za zarobione pieni'dze 
chc' kupi& ziemi# w Amazonii i odda& j' Indianom.

Trzecim sposobem jest uj#cie normatywne, w ramach którego wskazuje si# 
po$'dane wzorce post#powania (np. Minimalizm: dokument o rzeczach wa!-
nych). Omawiaj'c krytycznie ekofilmy, warto przyjrze& si# równie$ zastosowanym 

22 Pojutrze / The Day After Tomorrow, re$. R. Emmerich, USA 2004.
23 Globalne ocieplenie – wielkie oszustwo / The Great Global Warming Swindle, re$. M. Dur-

kin, Wielka Brytania 2007.
24 Home – S.O.S.&Ziemia! / Home, re$. Y. Arthus-Bertrand, Francja 2009.
25 Yes-Meni naprawiaj' $wiat / The Yes Men Fix the World, re$. A. Bichlbaum, M. Bonan-

no, Francja – USA – Wielka Brytania 2009.
26 Kl'twa obfito$ci, re$. E. Ewart, Polska 2018.
27 Fuck for Forest, re$. M. Marczak, Polska – Niemcy 2012.
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strategiom komunikacyjnym. Czy dominuje tonacja emocjonalna lub wr#cz alar-
mistyczna, czy te$ faktograficzna i racjonalna? Jakie s' (ród!a informacji i w jaki 
sposób zosta!y wykorzystane? Czy s' to uznani eksperci w danej dziedzinie, czy 
te$ samozwa%czy specjali"ci bez dorobku?

"lad w#glowy na planie typowego wysokobud!etowego filmu
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*ród#o: A Screen New Deal. A Route Map to Sustainable Film Production, British Film Institute, s. 12, https://core-cms.bfi.
org.uk/media/2940/download [dost&p: 20.02.2022].

Dane uj&te w przywo#anym w niniejszej ramce raporcie wskazuj!, "e film b&d!cy tzw. pewniakiem 
wytwórni (posiadaj!cy bud"et minimum 70 mln USD) generuje $rednio 2840 t CO2. Nale"y wskaza%, "e 
zu"ycie paliwa a" w 70% jest wynikiem jazdy samochodem, a w 30% wynika z u"ywania generatorów. 
Dane obrazuj! tak"e, "e a" 70% zu"ywanej na planie energii to energia elektryczna. Z tego powodu 
tak istotne okazuje si& to, "eby w celu jej wytworzenia nie spala% w&gla, tylko stosowa% technologie 
energii odnawialnej. Warto doda%, "e waga wytwarzanych na planie takiego filmu odpadów równa si& 
wadze 313,5 p#etwali b#&kitnych, a zu"ycie plastikowych butelek jest równe ich $redniemu, rocznemu 
wykorzystaniu przez 168 osób!
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Odpowied( na te pytania okazuje si# kluczowa z punktu widzenia oceny wia-
rygodno"ci danego filmu, szczególnie dokumentalnego. Sytuacja nie jest jednak 
taka oczywista i nawet bardzo rzeczowe filmy dokumentalne spotyka!y si# cza-
sami z instytucjonaln' krytyk'. Dla przyk!adu, film Niewygodna prawda zosta! 
zaskar$ony przez przeciwników do s'du w celu zakazu jego rozpowszechniania 
w szko!ach. I pomimo tego, $e argumentacja filmu by!a zbudowana na bardzo 
wiarygodnych przes!ankach obrazowanych za pomoc' rzetelnych wykresów 
emisji CO2 i zdj#& topniej'cych lodowców, to s'd w Wielkiej Brytanii wypunkto-
wa! b!#dy, które pojawi!y si# „w kontek"cie paniki i przesady”. Chodzi!o g!ównie 
o twierdzenia Gore’a, $e katastrofalny wzrost poziomu mórz móg!by nast'pi& 
w najbli$szej przysz!o"ci – s#dzia stwierdzi!, $e topnienie l'dolodu rzeczywi"cie 
uwolni olbrzymie ilo"ci wody, które mog' zagra$a& cz!owiekowi, ale dopiero 
w d!u$szej perspektywie czasowej.

Podczas rozprawy przyj#to stanowisko wy!'cznie formalne, wr#cz kazuistycz-
ne, niemniej naukowcy zajmuj'cy si# klimatem uznaj', $e b!#dy w Niewygodnej 
prawdzie nie s' istotne. Co wi#cej, równie$ naukowcy zajmuj'cy si# strategia-
mi komunikacyjnymi oceniaj' film z udzia!em Gore’a wysoko. Wed!ug Felicty 
Mellor28 wiarygodno"& poznawcz' filmów dokumentalnych powinno si# ocenia& 
przez pryzmat integralno"ci wewn#trznej danego tekstu kultury (np. powi'za-
nia argumentów) oraz otwarto"ci retorycznej, a nie tylko w ramach odniesienia 
do tzw. obiektywnej prawdy. Zdaniem badaczki w Niewygodnej prawdzie stosu-
je si# strategi# podobie%stwa, opart' na stosowaniu metafor, które z za!o$enia 
pozostaj' otwarte i wieloznaczne. W takiej perspektywie obrazów nie powinno 
si# odczytywa& wprost, ale bardziej ogólnie. Zdaniem autorki artyku!u tego typu 
strategia pozostaje szczera, otwarta na ró$ne odczytania i pasuje do dokumen-
tów odnosz'cych si# do przysz!o"ci, w których obraz z za!o$enia nie mo$e by& 
dos!own' ilustracj' problemu.

�����������������

Nurtem teoretycznym, który wydaje si# najbardziej w!a"ciwy do bada% kina eko-
logicznego, jest ekokrytycyzm. Adekwatno"& wynika przede wszystkim z samej 
tematyki. Przedmiotem teorii ekokrytycznej jest bowiem analiza tego, jak cz!o-
wiek kszta!tuje wyobra$enia na temat przyrody w sztuce i jakie to ma funkcjo-
nalne znaczenie z punktu widzenia praktyki spo!ecznej. Pocz'tkowo kwestie te 
interesowa!y przede wszystkim literaturoznawców, z czasem tropy przej#li tak$e 
badacze filmu. Jak podkre"la Justyna Tabaszewska, ekokrytyków interesuj' za-
równo obrazy natury w tek"cie, jak i sama natura, która te$ mo$e by& analizowa-
na jako tekst. Badaczka dodaje, $e ekokrytycyzm nigdy nie by! nurtem jednolitym 

28 F. Mellor, The Politics of Accuracy in Judging Global Warming Films, “Environmental 
Communication” 2009, Vol. 3, No. 2, s. 134–150.
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ontologicznie. Po pierwsze, kontrowersje dotycz' samej natury, b#d'cej dla jed-
nych badaczy niejako niezale$nym od kultury bytem, który nale$y ocali&; dla in-
nych natomiast ma ona charakter skonstruowany spo!ecznie, a granice mi#dzy 
kultur' a natur' s' ca!kowicie up!ynnione. Po drugie, istotn' kwesti# stanowi 
autonomia tekstu kultury – do jakiego stopnia przyroda i jej obrazy w literaturze 
pozostaj' niezale$ne wzgl#dem siebie lub te$ wzajemnie powi'zane29.

Je$eli chodzi o badania ekokrytyczne nad filmami, to mo$emy wyró$ni& przy-
najmniej cztery podej"cia30. Pierwsza grupa koncepcji odnosi si# przede wszyst-
kim do samego tekstu filmowego i artyku!owanych przeze% obrazów przyrody. 
Cz#"& analiz zmierza w kierunku uwypuklenia w tym zakresie istoty medium fil-
mowego. W takiej w!a"nie perspektywie Derek Bousé przyjrza! si# dokumentom 
przyrodniczym. Pomimo tego, $e mamy w ramach tego gatunku do czynienia 
z obietnic' realizmu fotograficznego, czy wr#cz obiektywnej rejestracji, to filmy 
te k!ad' nacisk na dramatyczn' narracj# i wszechobecne niebezpiecze%stwo, co 
generuje efekt "wiata w ci'g!ym ruchu31. To efekt kina jako swoistego wyzwalacza 
materialnej rzeczywisto"ci, co niektórzy badacze, jak Sigfried Kracauer, uznawali 
za strategi# estetyczn' najbardziej dopasowan' do w!a"ciwo"ci medium filmo-
wego. Tyle $e, jak stwierdza Bousé, nie docenia si# tym samym tych momentów, 
kiedy "wiat przyrodniczy staje si# raczej leniwy i wyciszony. Przyroda nie jest 
tylko dynamiczna.

W rozwa$aniach ukierunkowanych na analiz# obrazów natury w tekstach kul-
tury przydatna mo$e by& te$ kompleksowa typologia autorstwa Terrego Gifforda, 
który wyró$ni! trzy g!ówne postawy: pastoraln!, antypastoraln! i postpasto-
raln!. Pierwsza z nich odnosi si# do natury jako miejsca niewinno"ci, czysto"ci 
moralnej, !agodno"ci i wybaczenia. Przyroda to tak$e miejsce, gdzie weryfikacji 
podlegaj' prawdziwe zamiary oraz to$samo"& bohaterów. Natur# w takim uj#-
ciu rozumie si# najcz#"ciej jako sfer# porz'dku boskiego. Model antypastoralny 
okre"li& mo$na z kolei jako krytyczny, poniewa$ odnosi si# polemicznie do tych 
reprezentacji natury, jakie wyra$a model pastoralny. Uznaje si# te wyobra$enia 
jako naiwne, nieszczere, a jednocze"nie w!'cza si# "wiat natury w obr#b "wiata 
spo!ecznego. I wreszcie trzecia postawa oznacza rozdarcie, ale i szukanie rów-
nowagi pomi#dzy harmoni' i destrukcj'32. Napi#cia znamienne dla trzeciego ro-
dzaju strategii ogl'damy w filmowych esejach kontempluj'cych relacje mi#dzy 
natur' a cywilizacj' (Baraka).

Drugie podej"cie ekokrytyczne mo$na okre"li& mianem kontekstowego. 
Zak!ada si# tutaj, $e filmy nie tylko przedstawiaj' obrazy natury, ale $e te obrazy 

29 J. Tabaszewska, Zagro!enia czy mo!liwo$ci? Ekokrytyka – rekonesans, „Teksty Drugie” 
2011, nr 3, s. 205–220.

30 Zob. szerzej: A. Ivakhiv, Green Film Criticism and Its Futures, “Interdisciplinary Studies 
in Literature and Environment” 2008, Vol. 15, No. 2, s. 1–28.

31 D. Bousé, Wildlife Films, University of Pennsylvania, Philadelphia 2000.
32 T. Gifford, Pastoral, Anti-Pastoral, Post-Pastoral, w: The Green Studies Reader. From 

Romanticism to Ecocriticism, ed. L. Coupe, Routledge, London – New York 2000, s. 219.
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w jaki" sposób maj' charakter sublimacyjny, wykraczaj' poza namys! nad natu-
r', a odnosz' si# zast#pczo do innych zjawisk. Jak twierdzi David Ingram, eko-
logiczne filmy hollywoodzkie bardzo cz#sto maj' charakter antropocentryczny 
i u$ywaj' l#ków przed natur' do spekulacji na temat relacji spo!ecznych. Z kolei 
Patrick Brereton dokona! ekokrytycznej rekonstrukcji filmów, które nie odnosi!y 
si# bezpo"rednio do przyrody, jak filmy science fiction z lat 50. XX w. (np. Inwazja 
porywaczy cia%33, 1956 r.). Dzie!a te s' odczytywane najcz#"ciej w kluczu inter-
pretacyjnym zimnej wojny, traktowane jako metafory l#ków przed infiltracj' 
Amerykanów przez Sowietów. Tymczasem Brereton dostrzega w nich zacz'tki 
budowania zbiorowej "wiadomo"ci ekologicznej dzi#ki zdefiniowaniu zagro$e% 
dla natury ludzkiej jakie pochodz' od (nie)naturalnych si!34. To przes!anie pozo-
staje aktualne w dobie globalnego ocieplenia.

Trzecie podej"cie reprezentuj' m.in. Eileen Culloty i wspomniany Brereton, 
którzy we wspólnych badaniach fokusowych opowiedzieli si# za pragmatycznym 
rozumieniem filmu ekologicznego. Opiera si# ono na za!o$eniu przydatno"ci fil-
mu dla okre"lonej publiczno"ci, co wi'$e si# z rozwijaniem ekologicznego poczu-
cia miejsca – to poj#cie miejsca jest wa$ne, poniewa$ po"redniczy w emocjonal-
nych relacjach ludzi z otoczeniem, gdzie miejsce to oznacza sposób rozumienia 
"wiata. Zdaniem autorów badania publiczno"ci s' w!a"ciwe do ustalenia, w jaki 
sposób filmy i ekokrytyka mog' s!u$y& jako pedagogiczny bodziec do refleksji 
ekologicznej35.

I wreszcie czwarte podej"cie okre"li& mo$na jako „zielone studia kulturowe”. 
Uj#cie to czerpie inspiracje z tzw. studiów kulturowych (np. koncepcja Stuarta 
Halla). Projekt szczególny nacisk k!adzie na cyrkulacj# znacze% w kulturze, na 
ich odmienne rozumienie na ró$nych poziomach obiegu komunikacyjnego. 
Znaczenia nie s' po prostu dane, ale zadane, za" przekaz nie jest zakodowany 
i dekodowany, a raczej konstruowany w ramach relacji komunikacyjnych pomi#-
dzy ró$nymi podmiotami. Do tych zagadnie% ekokrytyka filmu doda!a w!asne 
pytania36:
• Na czym polega ekosystemowy wp!yw produkcji i dystrybucji filmów?
•  Czy relacje ekologiczne (zu$ycie zasobów, produkcja odpadów, wp!yw na sto-

sunki spo!eczno-ekologiczne) s' brane pod uwag# przez producentów, a je"li 
tak, to w jakim stopniu?

•  W jakie narracje wpisywane jest natura oraz relacje cz!owieka ze "rodowiskiem?
•  Jakie znaczenia ekologiczne przekazuj' filmy i jak s' one odbierane przez ró$ne 

podmioty?

33 Inwazja porywaczy cia% / Invasion of the Body Snatchers, re$. D. Siegel, USA 1956.
34 P. Brereton, Hollywood Utopia: Ecology in Contemporary American Cinema, Intellect, 

Portland 2005.
35 E. Culloty, P. Brereton, Eco-Film and the Audience: Making Ecological Sense of Natio-

nal Cultural Narratives, “Applied Environmental Education & Communication” 2017, Vol. 16, 
No. 3, s. 139–148.

36 Zob. szerzej: A. Ivakhiv, op. cit., s. 2–4.
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•  Kto ponosi odpowiedzialno"& za 
rozwi'zywanie problemów ekolo-
gicznych w ramach akcji filmu?

•  Jakie znaczenia etyczne s' przypisy-
wane temu, co naturalne i nienatu-
ralne?

•  Czy w wymiarze "rodowiskowym 
filmy wykazuj' tendencj# do repro-
dukcji istniej'cych form, czy te$ 
wspieraj' zmian# zastanej rzeczy-
wisto"ci i proponuj' alternatywne 
rozwi'zania?
Maj'c na uwadze przedstawione 

tropy teoretyczne, mo$na wskaza& 
cztery ró$ne uj#cia filmu ekologiczne-
go. Po pierwsze, jako narz#dzie eduka-
cyjne w zakresie szerzenia "wiadomo-
"ci proekologicznej (np. w szkole). Po 
drugie, jako instrument wp!ywu spo-
!ecznego: od socjalizacji jednostkowej 
po kszta!towanie opinii publicznej. 
Warto doda&, $e o ile wp!yw filmu na 
pojedynczego cz!owieka trudno wyka-
za&, o tyle wp!yw na debat# publiczn' 
mo$na weryfikowa&, aplikuj'c metody 
behawioralne (np. ankiety pozwalaj'ce 
ustali& trendy spo!eczne) albo medio-
znawcze koncepcje typu agenda-set-
ting (rangowanie informacji kszta!tuj'-
ce dyskurs publiczny). Po trzecie, film 
mo$e by& ujmowany jako zwierciad!o 
tendencji spo!ecznych, dzi#ki czemu 
mo$emy spróbowa& zweryfikowa&, 
co nam mówi' filmy o wspó!czesnych 
spo!ecze%stwach i ich problemach. Po 
czwarte, kino ekologiczne to p!aszczy-
zna kulturowej konfrontacji o charak-
terze ideologicznym, w ramach której 
zarówno filmy, jak i opinie na ich te-
mat (zwyk!ych ludzi, ale zawodowych 
krytyków) zderzaj' si# w polifonicz-

nym uk!adzie znacze% wyra$aj'cych zró$nicowane (w tym tak$e przeciwstawne) 
ideologiczne przekonania ludzi i grup.

Film Dzi!ki za deszcz (Thank You for the Rain), 
re!. Julia Dahr, z 2017 r.

Dzi!ki za deszcz* to film obrazuj!cy nak#adanie 
si& wielu problemów globalnych, stanowi!cych 
przedmiot Celów Zrównowa"onego Rozwoju. 
Zarazem twórcy unikn&li perspektywy ogólnej 
i abstrakcyjnej, ale umiej&tnie przenie$li zagad-
nienia na konkretn! sytuacj& realnych osób. 
G#ównym bohaterem filmu jest Kisilu, kenijski 
rolnik mieszkaj!cy w wiosce, w skromnej chacie 
z "on! i gromadk! dzieci. Zmagaj! si& oni ka"-
dego dnia z wieloma wyzwaniami wynikaj!cy-
mi ze zmian klimatycznych. Globalne ocieplenie 
prowadzi do coraz rzadszych opadów deszczu, 
a w rezultacie suszy. To z kolei powoduje, "e 
trudniej wyprodukowa% i sprzeda% p#ody rolne 
oraz zarobi%, co sprawia, "e Kisilu nie jest w sta-
nie op#aci% czesnego dla dzieci za szko#& i wy-
"ywi% rodziny. Kiedy ju" deszcz si& pojawia, to 
w postaci intensywnej burzy, która zrywa dach 
i niszczy dom. Pomimo wszystkich trudno$ci 
Kisilu to cz#owiek odpowiedzialny i zaanga-
"owany na rzecz nie tylko swojej rodziny, ale 
i ca#ej spo#eczno$ci. Jego "yciow! misj! sta#o 
si& u$wiadamianie ludzi z ma#ych wiosek, "eby – 
w celu poprawy klimatu – sadzili drzewa.

Ide& zrównowa"onego rozwoju w praktyce 
wyra"a równie" unikalna koncepcja realizacyj-
na filmu, w ramach której zadbano o w#a$ciwe 
zbalansowanie perspektyw i punktów widzenia. 
Kisilu zgodzi# si& bowiem na zrobienie filmu, 
je"eli sam b&dzie móg# filmowa%. W rezultacie 
mieszkaj!ca w Norwegii re"yserka zrobi#a film 
bardzo inkluzywny, partycypacyjny i otwarty 
na sposób widzenia problemu przez bohatera. 
Wtedy, kiedy nie by#o jej w Kenii, Kisilu sam kr&-
ci# uj&cia, które nast&pnie wysy#a# do Norwegii, 
by te ostatecznie znalaz#y si& w filmie. Re"yserka 
oddaje te" g#os "onie bohatera, która twierdzi, 
"e jest dumna z m&"a, ale te" czuje wobec niego 
z#o$%, poniewa" cz&sto nie ma go w domu i w re-
zultacie obowi!zki pracy na polu musi przejmo-
wa% ona i dzieci. Odmienno$% perspektyw su-
gestywnie wyra"a ju" pocz!tkowe uj&cie filmu. 
Spogl!daj!c w bezchmurne niebo, zachodnia 
re"yserka stwierdza, "e jutro b&dzie pi&kny, s#o-
neczny dzie(. Kisilu natomiast jest za#amany, bo 
to oznacza kolejny dzie( suszy.

* Dzi!ki za deszcz / Thank You for the Rain, re". J. Dahr, 
Norwegia – Wielka Brytania 2017.
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Tytu!em podsumowania warto zastanowi& si#, w jaki sposób krytycznie ogl'da& 
filmy ekologiczne (szczególnie dokumentalne). Poniewa$ w obiegu spo!ecznym 
funkcjonuje wiele sprzecznych twierdze% na temat wspó!czesnych problemów 
ekologicznych, odbiorcy mog' by& zagubieni. Warto w tym celu mie& na uwa-
dze sposoby radzenia sobie ze wspó!czesnym chaosem informacyjnym wskazane 
przez Sherry Seethaler37.

Po pierwsze, nale$y uwa$a& na fa!szywe budowanie konsensusu, ale i konfliktu 
w odniesieniu do sporów naukowych. W filmach o tematyce spiskowej o klima-
cie pragnie si# przekona& widza, $e "rodowisko naukowe wcale nie wypracowa!o 
konsensusu w sprawach klimatycznych. Z kolei zdaniem twórców Cowspiracy… 
prawdziwa walka powinna by& wymierzona w hodowl# zwierz't, która powoduje 
nawet do 51% emisji wszystkich gazów cieplarnianych, co sprawia, $e jest to po-
wa$niejsze zagro$enie dla globalnego ocieplenia ni$ paliwa kopalne. Tymczasem 
w wiarygodnym raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wy$ywienia 
i Rolnictwa (FAO) stwierdzono, $e wp!yw hodowli zwierz't wraz z ca!ym !a%cu-
chem dostaw odpowiada za ok. 14,5% globalnej emisji gazów cieplarnianych38. 
W tym kontek"cie kluczowe okazuje si# weryfikowanie (róde! pierwotnych.

Po drugie, nale$y rozpozna& grupy $ywotnie zainteresowane dan' kwesti'. 
Warto np. sprawdzi&, kim s' sponsorzy filmu, poniewa$ szczero"& przekazu 
mo$e by& podwa$ona faktem, $e film by! finansowany przez mo$nych i wp!ywo-
wych biznesmenów, bezpo"rednio zainteresowanych omawian' w filmie kwesti'. 
Z takimi zarzutami mieli"my chocia$by do czynienia w przypadku filmu Home – 
S.O.S.&Ziemia!.

Po trzecie, warto zweryfikowa&, czy omawiaj'c dany problem spo!eczny, film 
pokazuje sprzeczno"ci strukturalne stoj'ce u jego podstaw (np. nierówno"ci spo-
wodowane kapitalizmem), czy te$ jego przekaz schowany jest w perspektywie 
odwracaj'cej nasz' uwag# od istoty problemu (np. poprzez zastosowanie strate-
gii umoralniaj'cych albo estetyzuj'cych).
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1896 – zrealizowanie przez braci Lumière Oil Wells of Baku, filmu, który stanowi pierw-
sz' rejestracj# problemu ekologicznego; pokazano w nim p!on'cy szyb naftowy.

2006 – ukazanie si# w kinach prze!omowego filmu Niewygodna prawda (An Inconvenient 
Truth, re$. Davis Guggenheim, USA 2006), inicjuj'cego nie tylko szerok' debat# na 
temat globalnego ocieplenia, ale tak$e rozpoczynaj'cego niejako mod# na tematyk# 

37 S. Seethaler, K%amstwa, przekl"te k%amstwa i nauka. Jak radzi# sobie z chaosem informa-
cyjnym XXI wieku?, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2010.

38 Tackling Climate Change through Livestock – A Global Assessment of Emissions and 
Mitigation Opportunities, FAO, United Nations, Rome 2013, s. 15.
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ekologiczn' w filmach. Tytu! otrzyma! m.in. Oscara w kategorii „najlepszy film doku-
mentalny”.

2015 – opracowanie przez "rodowisko filmowe podczas Mi#dzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Guadalajarze, który uwa$any jest za najwa$niejszy festiwal filmowy 
w Ameryce *aci%skiej. Rozpoczyna to mi#dzynarodow' debat# na ten temat.
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Ekokrytycyzm – perspektywa badawcza pozwalaj'ca zrozumie&, jak cz!owiek kszta!tuje 
wyobra$enia na temat przyrody w sztuce i jak poprzez te wyobra$enia interpretuje 
rzeczywisto"& spo!eczn' oraz kszta!tuje swoje (nierzadko centralne) miejsce w "wie-
cie.

Film quasi-ekologiczny – film, który traktuje tematyk# ekologiczn' zast#pczo, jako pre-
tekst lub fasad#; cz#sty motyw w popularnych filmach rozrywkowych.

Zrównowa"ona produkcja filmowa – przeniesienie zasad zrównowa$onego rozwoju do 
produkcji filmowej, np. poprzez ograniczanie zu$ycia plastiku, wprowadzenie wege-
taria%skiego dnia, wykorzystywanie elementów scenografii, które by!y ju$ w u$yciu.
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1. Dlaczego warto zajmowa& si# analiz' filmowych wyobra$e% cz!owieka na temat przy-
rody?

2. Na czym polega zrównowa$ona produkcja filmowa? Dlaczego jest to istotne wyzwa-
nie?

3. Czy uwa$asz, $e filmy mog' by& skutecznym narz#dziem edukacji obywatelskiej w za-
kresie ochrony "rodowiska? Uzasadnij swoje stanowisko.
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O zrównowa!onym rozwoju w sztuce, Fundacja HumanDoc, 2022)https://zr.humandoc.pl/
reportaze/o-zrownowazonym-rozwoju-w-sztuce/)[dost#p:10.10.2022].

Krótki materia! filmowy zrealizowany w Islandii. Jego bohaterk' jest pochodz'ca z Polski 
malarka – Wiola Ujazdowska. Jej zdaniem wa$ne jest nie tylko to, o czym opowiada dane 
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dzie!o, ale równie$ jak powstaje. Ujazdowska stara si# tworzy& prace w sposób "wiadomy 
ekologicznie. Arty"ci z ró$nych dziedzin sztuki coraz cz#"ciej zdaj' sobie spraw#, $e ich 
dzia!alno"& ma wp!yw na "rodowisko. Ka$da wystawa, film albo scenografia w teatrze 
wi'$' si# przecie$ z generowaniem odpadów, ale i "ladu w#glowego zwi'zanego z trans-
portem ekipy lub materia!ów.


