Tisková zpráva 47. mezinárodního filmového festivalu EKOFILM ze dne 19. října 2021

Zítra začíná EKOFILM, festival environmentálních dokumentů
Lidé se při projekcích mohou setkat přímo s filmovými tvůrci

BRNO/ČR – Brno se od zítřka na čtyři dny stane epicentrem ekologických dokumentů. Projekce deseti
soutěžních filmů 47. ročníku mezinárodního filmového festivalu s environmentální tematikou EKOFILM navíc
přijedou uvést i delegace filmařů. Mezi osobnostmi jsou například Filip Remunda, Joep van Dijk z Nizozemska
nebo Jakub Šipoš ze Slovenska. Setkání s tvůrci pak doprovodí i projekce dvou ze čtyř nesoutěžních snímků.
„Hlavním tématem doprovodného programu EKOFILMu je zelená architektura. Celý festival zahájí ve středu 20. října
v 16:00 úvodní beseda Zelená architektura: místo pro život v 21. století a v 18:30 začne slavnostní zahájení na náměstí
Svobody, kde se svým opening koncertem vystoupí kapela Brass Avenue. Diváky zveme samozřejmě i na filmové
projekce ve čtvrtek a v pátek 21. a 22. října, kdy zároveň probíhají i přednášky, diskuze či workshopy. Sobotu jsme pak
věnovali oblíbenému Rodinnému dni a projekcím vítězných filmů v Univerzitním kině Scala,“ upřesňuje program mluvčí
festivalu Vratislav Vozník.
O zelené architektuře přímo v Brně proběhne samostatná debata se zástupci partnerského festivalu Open House Brno a
zástupci studia Fandament. V pátek 22. 10. 2021 ji od 16:30 moderuje Adéla Elbel v Chill out zóně Scala. V sobotu se
zájemci mohou vydat i na zážitkové exkurze do DEPO Business Parking a DADA Distrikt, při jejichž rekonstrukci
architekti využili principy zelené architektury.
Samostatnou přednášku s projekcí svého filmu Zelená katedrála bude mít i jeden ze zahraničních členů poroty Jord den
Hollander. Zájemci se na povídání o nečekaně těsných vztazích mezi prostředím, architekturou a námi mohou těšit ve
čtvrtek 21. 10. 2021 od 18:00 v Chill out zóně Scala. Tlumočení je zajištěno.
V případě zájmu o zprostředkování rozhovoru prosím kontaktujte mluvčího festivalu Vratislava Vozníka, telefon: 607 258
508, e-mail: press@ekofilm.cz
Přítomní filmoví tvůrci
soutěžní filmy

jméno

role

datum promítání – tlumočení

délka
filmu

CO2? CO-Ne!

Joep van Dijk

režisér

21. 10. 2021 19:00 - Kino Scala

47 min

Český žurnál: Slepice, virus
Filip Remunda
a my

režisér

21. 10. 2021 17:00 - Kino Scala

74 min

Zlatá země

Dominik Jursa

režisér

21. 10. 2021 15:15 - Kino Scala

64 min

Ženské hlasy z pralesa

Natalie Pusch

21. 10. 2021 16:30 - Sál
kameramanka společenského centra ÚMČ Brnostřed

29 min

Kateřina
Kořínková

režisérka

21. 10. 2021 17:30 - Sál
společenského centra ÚMČ Brnostřed

25 min

Tomáš Šťastný

kameraman

Jakub Šipoš

režisér

21. 10. 2021 19:00 - Sál
společenského centra ÚMČ Brnostřed

40 min

Květinová globalizace

Remedy

Naše naděje zůstává
zelená

Ulf Eberle

režisérka

Brigitte Klos

režisérka

Zelené plíce

Karel Svoboda

režisér

Horká káva

Hedvika
Michnová

režisérka

Plachta

Volker Köster

režisér

nesoutěžní filmy

jméno

role

datum promítání – tlumočení

Odvrácená strana
Slovenska

Tomáš Hulík

režisér

22. 10. 2021 20:30 - Sál
společenského centra ÚMČ Brnostřed

53 min

23. 10. 2021 14:00 - Sál
společenského centra ÚMČ Brnostřed

43 min

Michal Trpák Scoolpt
Kateřina
Nováková PRVOK – Český 3D tištěný Scoolpt
vizionáři
dům
Jiří Vele - Scoolpt PRVOKa
Libor Vošický Buřinka
Jan Čermák 3Deposition

22. 10. 2021 15:00 - Kino Scala

43 min

22. 10. 2021 17:00 - Sál
společenského centra ÚMČ Brnostřed

56 min

21. 10. 2021 20:30 - Sál
společenského centra ÚMČ Brnostřed

v bloku
krátkých
filmů, 55
min

délka
filmu

Z porotců osobně přijedou (v abecedním pořadí):
Martin Čech – kameraman, dokumentarista
Jord den Hollander – nizozemský filmař a architekt, spoluzakladatel a šéfkurátor Retterdamského filmového festivalu o
architektuře
Tomáš Hulík – slovenský režisér, kameraman a producent, v nesoutěžní sekci uvádí EKOFILM jeho snímek Odvrácená
strana Slovenska
Blažena Hušková - autorka, realizátorka a konzultantka projektů na pomezí ochrany přírody a krajiny, vzdělávání a
interpretace místního dědictví
Štěpán Chalupa – předseda Komory obnovitelných zdrojů energie
Jan E. Svatoš – režisér, kameraman a fotograf
Veronika Khek Kubařová se kvůli divadelním povinnostem nakonec nemůže zúčastnit, v případě zájmu však můžeme
zprostředkovat vyjádření či rozhovor.
Pořadatelem 47. MFF EKOFILM je Ministerstvo životního prostředí. Festival se koná i za finanční podpory statutárního
města Brna. Hlavním partnerem je SAKO Brno a.s. a hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

