
„Animal” by! prezentowany w oficjalnej selekcji Cannes 2021.
w specjalnej sekcji Kino dla klimatu (Cinema for the climate).



Corinne Pelluchon
„Animalizm jako kwestia polityczna. Manifest” 



WYJ!TKOWO"# I WA$NE PRZES%ANIE FILMU 





„Kiedy udzielam wywiadów dla mediów, wiem, !e zale!y im, abym
powiedzia"a, !e jestem w#ciek"a, ale ja ju! nie czuj$ z"o#ci. Czuj$, !e
nap$dza nas strach i mi"o#%. Wszyscy boimy si$ izolacji, wszyscy boimy
si$ #mierci i chcemy by% cz$#ci& czego# nieprzemijaj&cego i wi$kszego
od nas. To tutaj mog& zaj#% zmiany. Mo!emy zwróci% si$ do tej cz$#ci
natury cz"owieka, która chce by% akceptowana i chce gdzie# nale!e%.
Podczas naszej podró!y zauwa!y"am, !e ludzie, którzy odnie#li sukces, to
nie ci maj&cy najwi$cej pieni$dzy lub zasobów, lecz ci, którzy pracuj&
razem w demokratycznych wspólnotach kieruj&cych si$ idea"ami.
Wszyscy chcemy by% cz$#ci& opowie#ci, chcemy gdzie# nale!e%.
Wyzwaniem dla nas jest stworzenie opowie#ci, do której ka!dy móg"by
do"&czy%. M$czy mnie ju! oskar!anie systemu. Nie mo!emy d&!y% do
doskona"o#ci, poniewa! jeste#my tylko lud'mi, wi$c to nierealne
oczekiwanie. Stwórzmy chocia! now& histori$, aby#my mieli o co
walczy%.

BELLA



VIPULANBELLA
„W jaki sposób pojedynczy cz!owiek znalaz! w sobie odwag", aby
przeciwstawi# si" ogromnej korporacji? Jak znalaz! si!", aby
kontynuowa# walk", kiedy jego $ona zmar!a prawdopodobnie na
skutek dzia!ania toksycznej substancji, przeciwko której walczy!?
Historia Paula Francois przypomina histori" Dawida i Goliata.
Wszystkie informacje, jakie do nas docieraj%, potwierdzaj% szokuj%c%
prawd": nasze pragnienie zwi"kszenia wydajno&ci zabija $ycie na
Ziemi, a przez to stajemy si" jeszcze mniej wydajni”.

„Pozbycie si" plastiku pomo$e $yciu si" odrodzi#. Kolejna rzecz, jakiej
si" nauczy!em, to stawianie oporu. Zmienianie ludzi to wa$na sprawa,
jednak trzeba te$ odbudowa# to, co zniszczyli&my. Jedno bez
drugiego nie ma sensu”.



VIPULAN

Co roku wy!awia si" zbyt du#o ryb przy u#yciu wysoce destrukcyjnych
metod masowych po!owów – #ycie w morzach jest zagro#one.
W Parlamencie Europejskim Vipulan i Bella spotykaj$ si" z Claire Nouvian,
za!o$ycielk% organizacji non-profit Bloom oraz laureatk% nagrody
Goldman Environmental Prize. Wyja%nia ona, w jaki sposób wraz ze swoimi
wspó!pracownikami, po trwaj$cej 9 lat walce w s$dach, doprowadzi!a do





BELLA VIPULAN

„Na Kostaryce zetkn"li&my si" z po!%czeniem 
filozofii i praktyki. Koncepcja praw naturalnych 
wydaje si" taka prosta, tak !atwa do wprowadzenia, 
$e zacz"!am pyta#, dlaczego na Boga nie 
wdro$yli&my tego jeszcze na poziomie krajowym
i globalnym. Moim zdaniem dlatego, $e czujemy si" 
z tym konceptem nieswojo. To podwa$a nasz% 
dominacj" i usuwa nas z centrum. W zamian 
znaczenia nabieraj% prawa innych istot, które staj% 
na równi z nami”.

„To niesamowite zobaczy# $yrafy i s!onie 
przechadzaj%ce si" 20 metrów od miejsca, gdzie 
b"dziemy spa#. Wszystkie te zwierz"ta s% 
nies!ychanie pi"kne. Przypominaj% nam, dlaczego 
nie mo$emy przesta# walczy#: aby chroni# $ycie. 
Cz"sto zapominamy, jaka to niebywa!ai
niepowtarzalna mo$liwo&#. Te zwierz"ta s% 
przyk!adem niezwyk!ej ró$norodno&ci form $ycia
i sprawiaj%, $e zadaj" sobie pytanie: Kim jestem 
jako cz!owiek, w odniesieniu do wszystkich innych 
$yj%cych istot?”



Zobacz ZWIASTUN >>

https://www.youtube.com/watch?v=HHsLy7uekOs
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