TiskoTTti

TISKOVÁ ZPRÁVA | 18. 9. 2017

Bio Oko a Studio Alta ožijí snímky o jídle a udržitelnosti
Témata potravin, zemědělství a udržitelnosti se letos opět představí
v podobě šesti dokumentárních filmů v české premiéře na festivalu Země
na talíři. Jeho 7. ročník se ve svém podtitulu ptá, zda s vírou v současnou
i budoucí funkčnost našeho potravinového systému sázíme na iluze nebo tyto iluze dokonce sami vysazujeme? S touto otázkou na rtech se
festival vydává do různých (často kritických) oblastí systému produkce
a spotřeby potravin a snaží se nalézat odpovědi i možná řešení - a to hned
ve třech městech.
V Praze se odehraje od 21. do 24. září v kině BIO OKO a Studiu ALTA,
v Olomouci ve dnech 9. a 10. října a v Ostravě 21. a 22. října.
Promítat se budou příběhy o ekologickém zemědělství, o záborech půdy, o důsledcích
nadměrného rybolovu a využívání chemikálií při produkci potravin, ale i o tom, jaká
pozitiva by mělo zařazení hmyzu do našeho jídelníčku!
Festival bude zahájen 21. září v 18:00 v Bio Oko snímkem Sustainable: Potraviny
v jiném světle, který diváky zavede na farmu Martyho Travise, který se na vlastním
příkladu snaží demonstrovat, že zemědělství může být zároveň výdělečné
i ohleduplné k životnímu prostředí. Ukončen bude v neděli ve Studiu Alta, kde bude
od 18:00 probíhat projekce snímku nominovaného na Evropské filmové ceny Mrtví
osli se hyen nebojí.
Po-filmových diskuzí se zúčastní řada hostů, například Mgr. Jan Freidinger
z Greenpeace, který přiblíží téma udržitelného rybolovu, o souvislostech změny
klimatu a zemědělství promluví Mgr. Alexander Ač, Ph.D. z Ústavu výzkumu globální
změny AV ČR a problematiku používání chemických látek v zemědělství vysvětlí
MUDr. Miroslav Šuta, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví a ekologický
publicista.
Jedná se o jediný festival svého druhu v Česku, který upozorňuje na klíčové
otázky výroby a spotřeby potravin dnes a v budoucnosti, u nás i na druhém
konci planety. Proč je téma důležité? V roce 2050 populace vzroste z dnešních 7,5
miliard na předpokládaných 10 miliard a poptávka po potravinách tak stoupne až
o 70 %. Zároveň se v současnosti vyplýtvá až ⅓ vyprodukovaných potravin.
Festival se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a ministra zemědělství
Mariana Jurečky.
Trailery filmů a podrobné informace o festivalu najdete na www.zemenataliri.cz
nebo na Facebooku @zemenataliri.
Festival pořádá nezávislé analytické centrum Glopolis. Rozhovory poskytnou nebo
zprostředkují organizátorky festivalu:
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