Agrofilm 2015

Prídite ochutnať náš festival
od 28. septembra do 2.októbra 2015

Na svete je asi 6000 rôznych filmových festivalov, ale Agrofilm je unikátny
tým, že spája filmy, vedu, výskum a chuťové zážitky z oblasti
poľnohospodárstva, potravinárstva a tvorby vyváženého
a pestrého
životného priestoru.

Festival cestuje za svojimi divákmi a ponúka im zážitky všetkých zmyslov. Na
univerzitách vo Zvolene a Nitre, na stredných školách, v prostredí výskumných
ústavov ale aj v obchodných centrách prinášame úžasné zážitky od
celosvetových filmových tvorcov. Obrazový a zvukový zážitok dopĺňame
o chuťové vnemy. Výskumníci ponúkajú ochutnávku svojich klobások,
jaterničiek, medu a ďalších dobrôt vyrobených podľa receptov starých materí
ale s vedeckým pohľadom na ich kvalitu. U nás nájdete priestor na diskusiu
o tom čo je pravda a čo lož na mediálnom obraze zdravého životného štýlu
a vegetariánstve. U nás sa od vedcov a ich výskumov dozviete čo je naozaj
dobré na hovädzom steaku a čo na vegánskej strave. My nepredávame knihy
o “zdravom životnom štýle“ či tie „zaručene bio potraviny“, u nás sa dozviete
pravdu.
Poľnohospodárstvo nie je veda ale umenie.

Uvedomili sme si zodpovednosť poľnohospodárov za to, čím kŕmia spoločnosť
ale aj za to ako formujú krajinu, v ktorej žijeme. Preto oslovujeme filmových
tvorcov z celého sveta, aby predviedli širokú paletu filmov z celého názorového
spektra a najrôznejších filmových výrazových prostriedkov. V hlavnej
festivalovej súťaži oceňuje filmy porota zložená z filmárov zo štyroch krajín
spolu s výskumníkmi a agroodborníkmi.

Pri premietaní pre širokú verejnosť nás teší záujem divákov aj preto, že často
ide o témy, ktoré potrebujú vnímavého diváka a nie sú určené len na
prvoplánový dojem. Je totiž oveľa náročnejšie vytvoriť umelecký filmový zážitok
s vyváženým odborným pohľadom ako lákavú senzáciu, či zaujať jednoduchým
pohľadom na to,čo je prirodzene krásne.
Je ťažké zaujať mladých ľudí na univerzitách a stredných školách filmami o
poľnohospodárstve. My sa ale o to vždy znova a znova pokúšame, pretože si
uvedomujeme spoluzodpovednosť za formovanie novej generácie. V čase
neuveriteľných možností informačného sveta si mladí ľudia nájdu čas a chuť,
aby po premietaní filmov s nami diskutovali. Treba len nájsť správnu formu.
Spojenie filmového umenia a vedy sa už niekoľkokrát osvedčilo na
profesionálnej zootechnickej úrovni. Náš festivalový program obohacuje
pravidelný seminár vždy na originálnu tému, ktorý sa koná tradične v strede
festivalového týždňa, tentokrát v stredu 30. Septembra. Tentokrát bude
venovaný Greeningu a farmovému chovu divej zveri. Osvedčený postup, keď
hrdinovia z premietaných filmov predstúpia pred publikum, ocenili diváci
mimoriadnym záujmom. Do premietacej sály tentokrát pozveme farmových
chovateľov divej zveri a tešíme sa opäť na vášnivú diskusiu.

Agrofilm robíme srdcom
Festival je malý svojím rozpočtom ale veľký tímom nadšených ľudí, ktorí chcú
sprostredkovať množstvo neopakovateľných zážitkov a veľa nového poznania
divákom a návštevníkom festivalu. Festival robíme s chuťou....

