Tisková zpráva 48. mezinárodního filmového festivalu EKOFILM ze dne 6. října 2022

EKOFILM se blíží. Od 12. října oživí centrum Brna
environmentálními aktivitami
ČR/Brno – Doslova pár dní zbývá do chvíle, kdy na náměstí Svobody vyroste EKODÓM a odstartuje 48.
ročník filmového festivalu s tematikou životního prostředí EKOFILM. Konat se bude v Brně, a to od 12. do
15. října. Pro zájemce si připravil 25 soutěžních dokumentů a doprovodný program plný workshopů,
besed, exkurzí a mnoho dalšího. Promítání i jednotlivé aktivity lze už nyní rezervovat na www.ekofilm.cz.
Všechny akce jsou zdarma.
Filmové projekce, workshopy, besedy s environmentalisty i filmovými tvůrci – tak se dá shrnout 48. ročník
festivalu EKOFILM, který uskuteční od 12. do 15. října v Brně, konkrétně v Univerzitním kině Scala, v sále
Společenského centra ÚMČ Brno-střed, na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v EKODÓMu na
náměstí Svobody. Leitmotivem doprovodného programu je KLIMA A JEHO ZMĚNA.
Festival každoročně představuje desítky soutěžních filmů z celého světa a zve významné české i mezinárodní
hosty. Ani letos tomu nebude jinak. V letošní porotě zasedne ukrajinská režisérka, scénáristka a kritička Elena
Rubashevkaja, opomenout ale nemůžeme ani slavnou herečku a také influencerku Evu Holubovou. Společně s
dalšími porotci a porotkyněmi budou rozhodovat o ocenění pro soutěžní filmy. Dokumentární filmovou
pětadvacítku z 15 zemí světa vybral dramaturgický z neuvěřitelných 243 snímků, které letos do soutěže přihlásilo
50 států z celého světa.
Na všech 25 soutěžních dokumentů je možné rezervovat zdarma lístky na webu www.ekofilm.cz.
Pořadatelem filmového festivalu EKOFILM je Ministerstvo životního prostředí ČR. Festival je podpořen i
statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno.
Festival se koná pod záštitou ministryně životního prostředí Ing. Bc. Anny Hubáčkové, ministra pro evropské
záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, primátorky
statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, starosty městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla,
rektora Masarykovy univerzity prof. Martina Bareše a rektora Mendelovy univerzity prof. Dr. Ing. Jana Mareše.
Zdarma bude také doprovodný program v ulicích města a zapojených institucích. Ve středu zahájí doprovodný
program svým koncertem kapela ZRNÍ od 18:30 na náměstí Svobody. Ještě předtím se ale uskuteční úvodní
beseda na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, a to na téma připravenosti České republiky na
klimatické a ekologické výzvy.
Pořad Ve skleníku s Holubkou je připraven na čtvrtečních v 17:00 v EKODÓMu na náměstí Svobody. Další
besedu, tentokrát na nukleární téma povede již zmíněná ukrajinská porotkyně Elena Rubashevskaja.
Program myslí také na ty nejmenší. Poslední den festivalu se uskuteční Rodinný den plný moderních technologií,
ekoskládaček či virtuální reality a naučí návštěvníky opravit si své kolo díky zážitkovému programu s Bike
Kitchen Brno či jak správně mléčně kvasit. Následně budou v kině Scala promítány vítězné snímky 48. ročníku
MFF EKOFILM.
Úplný závěr festivalu bude patřit nesoutěžnímu švýcarsko-německo-gruzínskému snímku Zkrocená zahrada v
kině Scala.
Nezapomeňte si zarezervovat své místo v doprovodném programu či promítání už nyní. Celý program, včetně
promítacích časů i s rezervacemi najdete na www.ekofilm.cz.
EKOFILM představil také znělku, která bude provázet letošní ročník. Krátký klip vás s sebou vezme „kamsi na
sever“ do světa ledních medvědů a paradoxně i dinosaurů. Zdánlivě nesourodé spojení však přímo odkazuje k
leitmotivu doprovodného programu EKOFILMu, kterým je KLIMA JE ZMĚNA. Podívejte se sami!
Na to, zda lidé vůbec věří v klimatickou změnu, zda jsou potřebné stromy v ulicích a na další dotazy spojené
s životním prostředím jsme se zeptali náhodných kolemjdoucích. Jak to dopadlo zjistíme v sérii videí.

Informace nejen o programu, ale také rozhovory s porotkyněmi Evou Holubovou a Elenou Rubashevskajou a
mnohé další najdete ve Festivalových novinách. Stáhnout si je můžete zde, případně si pro ně během konání
festivalu přijít do EKODÓMu na náměstí Svobody.
Úplně kompletní informace včetně anotací jednotlivých soutěžních filmů, představení poroty i partnerů festivalů
najdete v katalogu.
Kontakt: Monika Brindzáková, PR a média – press@ekofilm.cz, 604 309 711

