Ősszel folytatjuk havi vetítéseinket a szentendrei P’Art Mozi Kistermében (Dunakorzó 1.), este 6 órai kezdéssel.
Pontos dátumok később.
A vetítések után szakértőkkel, helyi szereplőkkel beszélgetünk.
A következő filmek bemutatását tervezzük:

Szeptember:
Cowspiracy: a fenntarthatóság titka (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=nV04zyfLyN4
Ez a megdöbbentő, mégis humoros dokumentumfilm feltárja a nagyüzemi állattartás bolygónkra gyakorolt,
szélsőségesen pusztító környezeti hatását, és utat kínál növekvő népességünknek a globális fenntarthatóság
felé. A szerzők szerint az állattartás a legfőbb

oka az erdőirtásnak,

a vízfogyasztásnak és a

környezetszennyezésnek. Több üvegházhatású gáz kibocsátásáért felelős, mint a közlekedési ágazat, valamint
az esőerdők pusztulásának, a fajok kihalásának, az élőhelyek eltűnésének, a termőtalaj eróziójának, az óceáni
halott zónáknak és szinte minden más környezeti problémának is ez a fő hajtóereje.

Október:
Az özönvíz előtt (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=6UGsRcxaSAI
http://www.magyarkurir.hu/hirek/ozonviz-elott-leonardo-dicaprio-teremtesvedelmi-dokumentumfilmjerol
Milyen veszélyei vannak a globális felmelegedésnek? És miként lehetne megállítani, vagy legalább mérsékelni a
klímaváltozást? Leonardo DiCaprio interjúalanyai között olyan személyiségeket találunk, mint Barack Obama, Bill
Clinton, Ban Ki-moon és Ferenc pápa - valamint olyan lelkes és elkötelezett közösségvezetők és aktivisták, akik a
Föld megmentéséért dolgoznak, helyi és globális szinten.

November:
Durva ébredés – az olaj alkonya (2006)
http://www.fna.hu/mittehetsz/tajekozodj/azolajalkonya
A fosszilis energia, és ezen belül az olaj korszaka néhány évtizeden belül már csak történelem lesz. Két évszázad
alatt elhasználjuk ezt a több évmillió alatt képződött nem megújuló természeti erőforrást. Egyes kutatások szerint
2006-ban a világ túljutott az olajhozam csúcsán, azaz ekkor állt a legtöbb olaj az emberiség rendelkezésére.
Kőolaj ezután is lesz, azonban egyre kevesebb és egyre drágábban kitermelhető, a világ szükségletei viszont
még mindig folyamatosan növekednek.

December:
A Föld sója (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=2kNc6kkCmWc
Az elmúlt negyven év során a fotográfus Sebastiao Salgado a folyton változó emberiség nyomdokain haladva
utazta át a kontinenseket. Tanúja volt a közelmúlt fontosabb történelmi eseményeinek, nemzetközi
konfliktusokkal, éhínséggel, elvándorlásokkal találkozott. Most érintetlen területek, vadon élő növények és állatok,
grandiózus tájak felfedezésére indul: egy olyan hatalmas fotográfiai projektbe vág, amellyel egyben tiszteleg is
földbolygó szépsége előtt. Sebastiao Salgado életét és munkásságát az őt utolsó útjain kísérő fia Juliano, Wim
Wenders és a fotós maga tárja fel előttünk.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Ökoparty Filmklub, Szentendre
Tarnóczy Mariann 06/30/5536611

