Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva

Festival HORY A MESTO otvorí už zajtra večer
Jeden svet Pavla Barabáša
Rozprávanie nášho najúspešnejšieho režiséra horských filmov Pavla Barabáša s ešte
nezverejnenými zábermi, prezentácia kajakárky a majsterky sveta v raftingu Luciše Hollej o divokých
riekach v Ekvádore, filmy domácich režisérov aj svetových vodákov, vyhlásenie výsledkov fotosúťaže
a vernisáž. Také budú prvé hodiny 18. ročníka Medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva
HORY A MESTO, ktorý sa začne už zajtra, v stredu 22. marca 2017. V nedeľu 26. marca ho tradične uzavrie
premietanie víťazných filmov. Festival sa aj tohto roku koná v multiplexe Cinema City v bratislavskom
Auparku.
„Fotosúťaž je súčasťou festivalu od jeho počiatku. Bohatá účasť fotografov a kvalita prihlásených
fotografií svedčia o obľúbenosti a vysokej úrovni súťaže. Je pre náš česť, že odbornej porote predsedá Pavel
Breier, renomovaný a oceňovaný slovenský fotograf, cestovateľ a horolezec,“ povedal o fotosúťaži
programový riaditeľ festivalu Alan Formánek.
Otvorenie festivalu sa bude konať o 17:00 hod. vo vstupnom foyer Auparku, v takzvanom Base
campe, kde bude vyhlásenie výsledkov spomínanej fotosúťaže a následne bude otvorenie výstavy, ktorá
počas celého festivalu predstaví víťazné fotografie vo všetkých kategóriách.
O 19:00 sa otvorí hlavná časť festivalového programu – v kinosále č. 4 to bude prezentácia a
rozprávanie Pavla Barabáša o extrémnych podmienkach, doplnené zábermi z jeho zverejnených aj
nezverejnených filmov, hovoriť bude aj o svojich najnovších expedíciách. Jeho prezentácia má názov Jeden
svet Pavla Barabáša.
Nasledovať budú dva slovenské filmy, ktoré osobne uvedú ich tvorcovia. Renomovaný režisér
a kameraman Rastislav Hatiar predstaví dokument Obyčajní chlapci o legendárnej dvojici liptovských
skialpinistov, skromných horalov - Dušanovi Triznovi „Čego“ a Milanovi Madajovi – ktorá v 90. rokoch
výrazne ovplyvnila pretekársky skialpinizmus na Slovensku aj v zahraničí. Mladý cestovateľ a amatérsky
filmár Adam Lisý uvedie len nedávno dokončený film Slovensko na šnúrkach, ktorý mapuje jedinečný pokus
svojho druhu, zdolať Slovensko od najzápadnejšieho bodu po najvýchodnejší štýlom hike and fly (buď po
zemi na vlastných nohách alebo vzduchom na paraglide).
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Program v druhej kinosále (č. 3) sa začne o 19:30 hod., otvorí ho Luciša Hollá, ktorá sa vydala spolu
s bratmi Andráššyovcami do Ekvádoru, pre vodákov zeme zasľúbenej. Jej multimediálna prezentácia má
názov Ekvádor – Vacation Heroes 2017. Po nej prídu na rad štyri filmy zo sekcie VODA: kanadský film
Vymknutý o prvých kajakároch, ktorí splavili divoký kaňon rieky Beriman na Papue Novej Guinei, kanadský
film z ekvádorskej džungle Jondachi, štvorminútový britský film Johanna o liečivej ľadovej vode horských
jazier a nemecký film Oči Boha, ktorý predstavuje tím najlepších kajarárov sveta na expedícii do Kirgizska.
Prvou hostkou zo zahraničia bude nemecká profesionálna lezkyňa Ines Papert, ktorá v piatok 24.
marca predstaví svoj najnovší film Riders on the Storm o prelezení rovnomennej cesty na Torres del Paine
v Patagónii. Porozpráva aj o expedíciach vo viacerých oblastiach sveta ako v Alpách, v Nórsku, v Himalájach
či amerických Rockies. Napriek tomu, že sa Ines Papert lezeniu začala venovať až v dospelom veku,
vypracovala sa na mimoriadne silnú skalnú, alpskú, ľadovú či mixovú lezkyňu, ktorá sa svojimi výkonmi
častokrát vyrovnáva aj mužom. Drží viacero rekordov v ženskom lezení a má za sebou mnoho prvovýstupov,
napríklad aj na himalájsku horu Likhu Chuli I (6719 m) v Nepále, na ktorú dokonca vyliezla sama. V roku
2006 vyhrala svetový šampionát Ice Climbing Wolrd Cup a v priebehu siedmich rokov ho vyhrala ešte trikrát.
Obľúbená programová sekcia cestokluby KINO SVET sa začne vo štvrtok 23. marca, prinesie
autentické a silné príbehy, dokumentárne svedectvá, overené skúsenosti, cenné rady, strhujúce zábery
a najmä stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Tohtoročnou novinkou je blok o cestovaní s deťmi.

Hlavnými hosťami budú lezci, ktorí lámu svetové rekordy a posúvajú hranice neprekonateľného na
možné. Okrem spomínanej Ines Papert pricestujú: mladý americký lezec KEVIN JORGESON a svetová
jednotka v skalnom lezení ADAM ONDRA, obaja ako jediní vyliezli voľným štýlom najťažšiu cestu na svete
Dawn Wall na El Capitan v Yosemitoch, v Bratislave o tom povedia viac. Hosťami festivalu budú samozrejme
aj slovenskí horolezci, skialpinisti a ďalší športovci. Miro Peťo ponúkne multimediálnu prezentáciu
o skialpovaní v Iráne, Pavol Šeliga zase o paraglajdovaní v Iráne. Igor Koller a Vladimír Porvazník priblížia
svoje lezecké výkony na ceste Nos v Yosemitoch a Stanislav Glejdura, jeden z priekopníkov slovenského
skalolezenia najmä v oblasti Kaľamárka, ponúkne prierez svojou lezeckou kariérou. Oceňovaný režisér a
ochranár Erik Baláž odpremiéruje na festivale druhú časť trilógie Tajomné Karpaty s názvom Nesmrteľný les.
Program piatich festivalových dní dopĺňajú aj sprievodné akcie.
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Bratislava, 21. marec 2017
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