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XIII. Medzinárodný festival horských filmov
v Poprade
Trinásty ročník Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade, ktorý
organizuje Horský film Poprad, n. f., sa uskutoční v termíne od 12. do 16.
októbra 2005 v kine Tatran a v zasadačke Mestského úradu v Poprade a v kine
Iskra v Kežmarku. V súťažnej sekcii sa bude o priazeň tohtoročnej
medzinárodnej poroty uchádzať 35 filmov z 15-tich krajín sveta.
Filmy popradského festivalu horských filmov sú tradične rozdelené do dvoch
základných sekcií – súťažnej a nesúťažnej. Nesúťažné snímky pod názvom „České
himalájske dobrodružstvo“ sú zaradené do štyroch blokov (Cho Oyu / Shisha
Pangma, K2 / Broad Peak, Makalu / Kanchenjunga, Annapurna / Manaslu). Súťažná
sekcia tento rok ponúkne takmer štyridsať titulov, z ktorých bude víťazný film vyberať
medzinárodná, tento rok poľsko-rusko-česká porota, ktorú rovnako ako vlani tvoria
traja členovia. Jedným z členov poroty je Piotr Pustelnik z Poľska, doktor technických
vied, odborník v oblasti ochrany priemyslu, pracovník Polytechnickej univerzity
v Lodži, šéfredaktor mesačníka o horskej turistike „n.p.m.“, ktorý sa od roku 1975
venuje horolezectvu. Druhým členom poroty je Svetlana Kochergina z Ruska, ktorá
študovala umenie a získala vyššie vzdelanie pre učiteľstvo umenia, neskôr desať
rokov pracovala ako žurnalistka, reportérka televíznych novín a redaktorka
regionálnej televíznej spoločnosti, ktorá za posledných päť rokov vyrobila 15
dokumentárnych filmov, zväčša o horolezeckých expedíciách. Trojicu členov
medzinárodnej poroty dopĺňa český producent Richard Němec, absolvent katedry
produkcie na pražskej FAMU, ktorého produkčná spoločnosť Verbascum vyrába
a produkuje hrané aj dokumentárne filmy.
Pravidelnou súčasťou popradského festivalu horských filmov je uvítanie čestného
hosťa. Tento rok sa ním stane kameraman, člen slovinského armádneho športového
tímu Silvo Karo (1960), ktorý pochádza z Ľubľany. Liezť začal v roku 1977, neskôr so
svojím spolulezcom Janezom Jegličom v roku 1987 nakrútili 16mm kamerou, aj
napriek značným problémom, film o výstupe južnou stenou Cerro Torre v Patagónii.
Výsledkom bol document Cerro Torre – Južná Stena, ktorý získal cenu Strieborný
Encián (Silver Gentian) a cenu UIAA v Trente v roku 1990. Karo, predstaviteľ
moderného alpinizmu, sa zúčastňuje na malých expedíciách do vzdialených končín
sveta a cíti sa ako doma na himalájskych osemtisícovkách, aj v športovom lezení do
obtiažnosti 8a. Niektoré z jeho posledných výstupov boli realizované rýchlym
alpským štýlom, v ktorom spočíva budúcnosť horolezectva. Počas svojho života sa
zúčastnil na 19 expedíciách mimo Európy a má za sebou viac ako 900 výstupov, z
nich 160 sú prvovýstupy. Z času na čas pracuje ako kameraman pre slovinskú

televíziu. Bol členom medzinárodnej poroty na festivaloch v Trente, Banffe, Grazi a
iných. Je riaditeľom Horolezeckého festivalu horských filmov v Blede v Slovinsku. Za
svoje lezecké aktivity získal mnoho ocenení, napríklad Silver Gentian v roku 1988 v
Trente – za lezecké výkony v Patagónii. Je autorom eseje Patagonia Terra Mystica,
ktorou prispel do knihy s názvom Voices from the Summit (Hlasy z vrcholu, National
Geographic – Adventure Press).
Festivalový program XIII. Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade
dopĺňajú besedy s členom poroty Piotrom Pustelnikom a čestným hosťom festivalu
Silvom Karom, ako sprievodné podujatia organizátori pripravili Slovenský pohár
v boulderingu a výstavu fotografií Pavla Jurča pod názvom Mystika hôr.
Medzinárodný festival horských filmov patrí do čela svetových filmových festivalov
s horskou tematikou. Pevne sa etabloval vo svetovej únii festivalov horských filmov
a jeho ambíciou je aj naďalej pokračovať v realizácii čo najprestížnejšieho, po
všetkých stránkach maximálne profesionálneho medzinárodného filmového festivalu.
Je to najmä zásluhou vysokej koncentrácie najkvalitnejších svetových filmových
diel v danej oblasti, ako aj prítomnosťou domácich i svetových osobností športu,
kultúry, filmu, fotografie a umenia. Medzinárodný festival horských filmov Poprad je
platným členom Medzinárodnej aliancie horských filmov (International Alliance for
Mountain Film), ktorá združuje 15 najvýznamnejších filmových festivalov z celého
sveta.
Viac informácií a aktuálny program XIII. MFHF Poprad nájdete na: www.mfhf.sk.
Kontakt na MFHF Poprad: 052/77 210 60, e-mail: horskyfilm@slovanet.sk.
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