
       

  

Tisková zpráva  

Natoč krátký spot na téma světové výstavy EXPO 2015 Milán a zúčastni se 9. mezinárodního filmového 

festivalu v Římě 

Praha 15. srpna 2014 - České filmové centrum a Kancelář generálního komisaře účasti ČR  

na Světové výstavě EXPO 2015 upozorňuje na možnost přihlásit se s krátkým filmovým spotem do soutěže 

pořádané italskými národními filmovými institucemi a vyhrát účast na MFF v Římě. 

Short Food Movie – Feed your Mind - Film your Planet („Krátký film na téma jídlo – Nakrm svou duši – Natoč 
film o své planetě“), tak zní podtitul soutěže pořádané Fondazione Cinema per Roma  
a Centro Sperimentale di Cinematografia.   

Smyslem této soutěže je oslovit filmaře z celého světa, kteří svými krátkými filmovými spoty upozorní na 

témata související se stravováním, jako je například celosvětový význam regionálních potravin jako 

dostupného zdroje zdravé výživy a důležité součásti udržitelného a spravedlivého rozvoje planety.  

Až do března roku 2015 může každý filmový profesionál, ale i amatér natočit krátký spot, (od 30  
do 60 vteřin, bez zvuku) profesionální technikou nebo třeba jen na chytrý telefon či tablet, na téma Světové 
výstavy EXPO 2015 v Miláně „Potraviny pro planetu, energie pro život“ 

Své video můžete nahrát na soutěžní webovou stránku www.shortfoodmovie.expo2015.org a zařadit ho do 
předem zvolené podkategorie jako například: Jídlo a život, Jídlo a kultura, Jídlo  
a udržitelnost“. A dále označit výstižným heslem jako např. „udržitelná budoucnost“, „inovace“, „životní styl“, 
„bezpečné potraviny“, apod.  Navíc, autor videa, jehož krátký spot získá nejvíce hlasů a to již do 7. září 2014, 
vyhrává zájezd na 9. MFF v Římě, který se koná v říjnu letošního roku, a kde se jeho video stane součástí 
speciální prezentace. 

Všechna přihlášená videa do března 2015 se stanou součástí „mega video instalace“  
v tzv. Zero pavilonu (752 monitorů) expozice Spojených národů (OSN) v rámci EXPO 2015 v Miláně.  

České filmové centrum svoji činností propaguje český film v zahraničí a spolupracuje s mezinárodními 
filmovými festivaly. Podporuje mladé talenty a už několik let se systematicky věnuje krátkým českým filmům. 
Proto podporuje iniciativu Fondazione Cinema per Roma. Projekt Short Food Movie je totiž další příležitostí 
pro mladé autory, ale i pro všechny, kteří chtějí být součástí světového, kreativního a inovativního projektu.  

Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Světové výstavě EXPO připravuje na téma výstavy EXPO 2015 
v Miláně oficiální prezentaci a výstavní pavilon. K tématu „Potraviny pro planetu, energie pro život“ chce Česká 
republika přispět jako země, která má bohatou tradici v oblasti zemědělské  
i potravinářské výroby a v určitých oborech je světovou jedničkou. Chce prezentovat zkušenosti  
a inovace v péči o vodní zdroje a jejich využívání, výsledky výzkumu biochemických  
a nanotechnologických vědeckých ústavů aplikované při péči o životní prostředí, o zdraví lidí a zvířat  
a při výrobě zdravotně nezávadných potravin. 

Více informací o soutěži Short Food Movie: www.shortfoodmovie.expo2015.org 
www.filmcenter.cz 
www.czexpo.com 
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