VIDMO

programová tabuľka

20.00 • VII. blok horských a adrenalínových filmov (143´)

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

štvrtok - 5. 10. 2017

REEL ROCK 11 – MLADÉ PUŠKY

SKALA

Reel Rock 11 - Young Guns, USA, 27 min., 2016, r. Nick Rosen, Peter Mortimer
Ďalšia zo série filmov REEL ROCK, ktorá zobrazuje najväčšie športové príbehy a výkony sezóny, ktoré diváka inšpirujú i rozosmejú. O mladých lezeckých talentoch Ashime
Shiraishi a Kaiovi Lightner.

STRÝKO BILLY

8.30

0,50 EUR

11.30

II. premietanie pre školy:
Blok horských a adrenalínových ﬁlmov (74´)

0,50 EUR

20.00

AKCEPTÁCIA - TATARKOV ODKAZ

SNEH

Akceptácia - Tatarkov odkaz, Slovensko, 38 min., 2016, r. Jaroslav Matoušek
Úchvatný, súvislý, extrémny a životu nebezpečný prechod 23 dolín a 18 vysokohorských sediel Vysokých Tatier, v jedinečnom zážitkovom, dobrodružnom dokumentárnom filme. Na vlastnej koži precítite situácie, po ktorých v hĺbke duše túžite, ale
v skutočnosti sa ich obávate...
VYSOKÉ HORY

Jungfrau Marathon, Nemecko, 10 min., 2016, r. Jochen Schmoll
3200 metrov dlhé lezenie na vrchol hory Jungfrau vo výške 4156 m.n.m.: Vertikálny
„Jungfrau Maratón“ je jedným z vrcholných výkonov Rogera Schälisa a Davida Heftsa,
a to nielen kvôli jedinečnej trase, ktorá spája všetky disciplíny horolezectva, ale aj
preto, že je to dobrodružstvo priamo na prahu ich domova. „Jungfrau Maratón“ je
krátky dynamický dokument, ktorý sprevádza dvoch profesionálnych lezcov na ich
„domovskom preteku“.

DOHODA

VODA

The Accord, Island, 20 min., 2016, r. RC Cone
Realita dospievania surféra na Islande je odlišná od všetkých ostatných miest na svete. Je to neľútostné miesto. Nie sú tam žiadne surférske obchody, knižní sprievodcovia alebo web kamery. Ale byť tak ďaleko, odstrihnutý od všetkého toho povyku
a zhonu známeho surférskeho života, zoceľuje islandských surférov, aby sa vedeli
popasovať so živlom, ktorému musia čeliť všetci - so severoatlantickým vetrom. Sledujte cestu Heiðara Logi Elíassona cez Island, hľadajúc ten ojedinelý a zároveň taký
obohacujúci stret islandských surférov a severoatlantického vetra.

LOVCI DÚHY

BICYKLE

Chasing Rainbows, Kanada, 5 min., 2017, r. Michael Sousa
Pohorie Ánd je v Peru už dlho vyhľadávané ako destinácia pre pokročilých trekkerov.
Novoobjavený Rainbow Mountain nadobudol na popularite len nedávno a nevynechá ho snáď žiaden turista pohybujúci sa v tejto oblasti. Všetko sa začalo myšlienkou
ako prví vyfotografovať bajkerov na ikonickom Rainbow Mountain. To sme ale netušili, do čoho sa púšťame! Nasledujte nás do výšky viac než 5000 metrov nad morom
na našej ceste za dúhou.
TRAIL DOG

divadelná sála MsKS

I. premietanie pre školy:
Blok horských a adrenalínových ﬁlmov (74´)

17.30

VODA

Uncle Billy, USA, 4 min., 2016, r. Jim Aikman
Pre Billyho z Hawaia je surfovanie jeho vášeň. Surfuje celý život.

JUNGFRAU MARATÓN

5.-7. október 2017

I. blok horských a adrenalínových ﬁlmov (125´)

Peter HÁMOR

(SK)

s multimediálnou prezentáciou „Himalayadventure 2017“
Hlavným hosťom 12. ročníka Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov VIDMO bude Peter Hámor – slovenský horolezec, ktorý tento rok
výstupom na Dhaulágirí úspešne skompletizoval výstupy na všetkých 14 osemtisícových vrcholov. Stal sa tak prvým a zatiaľ jediným Slovákom, ktorý po Korune
Zeme získal aj Korunu Himalájí.
Peter Hámor, rodák z Popradu, je najúspešnejší slovenský výškový horolezec.
Predstavovať ho bližšie je určite zbytočné, preto z jeho bohatého lezeckého životopisu vyberáme niekoľko zaujímavých informácií:
Jeho prvá skúsenosť s vysokými horami prišla v roku 1986, keď v Pamíre vystúpil
na Pik Korženevskej (7 105 m). Po prevrate sústredil svoju pozornosť na Alpy
a postupne úspešne preliezol severné steny Matterhornu (1993), Grandes Jorasses (1994) a Eigeru (1995). Prvá expedícia na osemtisícovku, ktorej sa Peter
Hámor zúčastnil, sa uskutočnila v roku 1996 a cieľom bola štvrtá najvyššia hora
sveta Lhotse (8 516 m). Peter vtedy dosiahol výšku 7 300 m.
O dva roky neskôr si už mohol vychutnať radosť z dosiahnutia vrcholu Mount
Everestu (8 848 m), najvyššej hory sveta. Bola to jediná osemtisícovka, na ktorú
Peter vystúpil za pomoci umelého kyslíka. Tento výstup ho naštartoval v projekte
Koruna Zeme a postupne vystúpil na najvyššie hory všetkých kontinentov. Projekt ukončil v roku 2003 výstupom na Mount Vinson (4 897 m), na ktorý vystúpil
ako prvý Slovák.
V roku 2004 ho to opäť začalo ťahať do Himalájí a namieril si to rovno na jednu z najnebezpečnejších hôr, Annapurnu (8 091 m). V tomto roku síce nebol
úspešný, no už o dva roky sa na Annapurnu vrátil a na vrchol vyliezol novou
cestou v južnej stene. Na Annapurnu sa vrátil aj v rokoch 2008 a 2010. Tento krát
vystúpil na vrchol severnou stenou a stal sa prvým horolezcom, ktorý na vrchol
Annapurny vystúpil dva krát.
Najúspešnejší rok v počte dosiahnutých vrcholov bol pre Petra Hámora rok 2006,
keď postupne vyliezol na Cho Oyu (8 201 m), Annapurnu (8 091 m) a Broad Peak
(8 051 m).
Tento rok vystúpil na Dhaulágirí (8 167 m) a dokončil tak výstupy na všetkých
14 osemtisícoviek. Nás veľmi teší, že Peter Hámor prijal naše pozvanie a návštevníkom festivalu VIDMO porozpráva o svojich himalájskych dobrodružstvách.

3 EUR

(Mirror Wall, Nesmrteľný les, Od Ta�er k Dunaju,
Reel Rock 11 – Skvelý otec)

II. blok horských a adrenalínových ﬁlmov (122´)

3 EUR

(Sloboda pod nákladom, Slovensko na šnúrkach, Pieseň pre zajtrajšok)

piatok - 6. 10. 2017

divadelná sála MsKS

8.30

III. premietanie pre školy:
Blok horských a adrenalínových ﬁlmov (73´)

1 EUR

11.30

IV. premietanie pre školy:
Blok horských a adrenalínových ﬁlmov (73´)

1 EUR

17.30

20.00

III. blok horských a adrenalínových ﬁlmov (111´)

(Trail do Kazbegi, Reel Rock 11 – Bre�e, Mira, Jondachi, Monte Sarmiento)

HOSŤ VIDMO 2017 - Peter HÁMOR (SK) s prezentáciou
„Himalayadventure 2017“

3 EUR

4 EUR

IV. blok horských a adrenalínových ﬁlmov (96´)

(82 ročná parašu�stka, Light Cycles, Kilian, The Hard Way,
Obyčajní chlapci, Johanna, Trail dog, Corona, Divoké trate)

sobota - 7. 10. 2017
15.00

divadelná sála MsKS

V. blok horských a adrenalínových ﬁlmov (121´)

3 EUR

(Ace a jeho púštny pes, Blocheads, Pozi�vne vibrácie, Tupendeo)

VI. blok horských a adrenalínových ﬁlmov (126´)

17.30

(Vymknutý, Lunag Ri, Reel Rock 11 – Chlapci v Bugaboos, Flow,
Vtáčence, Masoala)

20.00

(Reel Rock 11 – Mladé pušky, Strýko Billy, Akceptácia – Tatarkov odkaz,
Jungfrau Maratón, Dohoda, 12CH Vysoké Tatry Trial, Lovci dúhy)

3 EUR

VII. blok ﬁlmov horských a adrenalínových ﬁlmov (143´)

3 EUR
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sprievodné podujatia
•
•
•
•
•

Výstavy horských a cestopisných fotografií
Filmové predstavenia pre školy
Výherná divácka anketa
Prezentácia Cestovnej kancelárie SANCHO TOUR
Prezentácia konopných proteínových nápojov slovenskej značky
SUM HEMPOWERTM
• Prezentácia spoločnosti ZAJO

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
www.climb.sk

Boardlife.sk

www.vidmofest.sk
DANO SALIŠ

vyhliadkové lety

Tatry.cz

vstupné
• Blok horských a adrenalínových filmov
3 EUR
• Filmová projekcia s hosťom
4 EUR
• Predstavenie pre stredné školy
0,50 EUR / 1 EUR
• Permanentka na celé VIDMO 2017 (prenosná)
8 EUR

12. ročník
Medzinárodnej prehliadky
horských a adrenalínových
filmov
Podrobnejšie informácie na www.vidmofest.sk

hosť festivalu

Medzinárodnej prehliadky
horských a adrenalínových
ﬁlmov

Projekt VIDMO bol podporený z grantového programu Mesta Dolný Kubín „Šanca pre všetkých 2017“

www.vidmofest.sk
info: +421 918 967 163, vidmofest@gmail.com

info: +421 918 967 163, vidmofest@gmail.com
Mestské kultúrne stredisko – divadelná sála
Námestie Slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín

program

štvrtok

5. 10. 2017

divadelná sála MsKS

piatok

6. 10. 2017

divadelná sála MsKS

sobota
THE HARD WAY

RUN

8.30 • I. školské predstavenie (74´)

8.30 • III. školské predstavenie (73´)

11.30 • II. školské predstavenie (74´)

11.30 • IV. školské predstavenie (73´)

The Hard Way, USA, 20 min., 2016, r. Jeremy Lurgio
Inšpiratívny príbeh Boba Hayesa, 89-ročného trailového bežca, ktorý dôsledne pracuje na tom, aby si udržal životné zameranie, dynamiku a vitalitu.

17.30 • I. blok horských a adrenalínových filmov (125´)

17.30 • III. blok horských a adrenalínových filmov (111´)

OBYČAJNÍ CHLAPCI

SNEH

JOHANNA

VODA

MIRROR WALL

SKALA

Mirror Wall, UK, 44 min., 2016, r. Matt Pycroft
Hlad po dobrodružstve a meniacom sa horizonte je prirodzený inštinkt mnohých ľudí.
V prípade známeho dobrodruha Lea Houldinga sa to prejavilo v podobe expedícií
svetovej triedy na nevylezené vrcholy po celom svete. Po smrti svojho dlhodobého
lezeckého partnera Seana ‚Stanley‘ Learyho a narodení dcéry Freyi - „Mirror Wall“
sleduje Lea na jeho poslednej expedícii s úplne novým tímom.
Okrem zodpovednosti za dosiahnutie vlastných cieľov musí Leo mentorovať svojich
talentovaných, ale neskúsených spoločníkov a bezpečne sa vrátiť domov k svojej
rodine. Podarí sa im zdolať 1200 metrov vysokú skalnú stenu v polárnych grónskych
horách?

NESMRTEĽNÝ LES

ZEM

Nesmrteľný les, Slovensko, 50 min., 2017, r. Erik Baláž
Zo skalnatej pôdy pod Kriváňom vyrastá Nesmrteľný les. Jeho vládcami sú stáročné
borovice limby a ich večný sprievodca medveď. Život medveďov je tu tesne spojený
so životom stromov a celého pralesa. Ten im poskytuje útočisko pred človekom
a všetko, čo k životu potrebujú. Je to prírodný raj. Rozmanitý, nebezpečný, no zároveň krehký svet divokej prírody, ktorý sa stále riadi zákonmi prírody a nie človeka.
A sú to práve prirodzené, nikým neriadené procesy, ktoré zabezpečujú pokračovanie
evolúcie a prastarému limbovému lesu jeho nesmrteľnosť.

OD TATIER K DUNAJU

RUN

Od Tatier k Dunaju, Slovensko, 16 min., 2016, r. Rastislav Hatiar
Od Tatier k Dunaju je 345 km dlhý štafetový beh družstiev. 6 alebo 9 až 12-členné
tímy vyštartujú z Jasnej v Nízkych Tatrách v sobotu dopoludnia, bežia non-stop dňom
aj nocou a v nedeľu poobede dobehnú do cieľa pretekov na nábreží Dunaja v Bratislave. Niektorí bežci sa pokúsili zabehnúť celú trať sólo.

REEL ROCK 11 – SKVELÝ OTEC

SKALA

Reel Rock 11 – Rad Dad , USA, 11 min., 2016, r. Nick Rosen, Peter Mortimer
Ďalšia zo série filmov REEL ROCK, ktorá zobrazuje najväčšie športové príbehy a výkony sezóny, ktoré diváka inšpirujú i rozosmejú. O vlkovi samotárovi Mikovi Libeckom,
ktorý sa stal otcom.

TRAIL DO KAZBEGI

BICYKLE

The Trail To Kazbegi, USA, 15 min., 2015, r. Joey Schusler
Čo sa stane, keď sa štyria rovnako zmýšľajúci dobrodruhovia vydajú do jedných
z najdivokejších hôr na svete len so svojimi horskými bicyklami a jedlom na 10 dní?
Desivé búrky, brodenie sa prudkými riekami, zasnežené ľadovcové horské prechody,
nebezpečné zostupy, neustále boje so zúrivými psami a napínavé stretnutie s premotivovanými pohraničníkmi. Všetko z vyššie uvedeného sa dá zažiť za deň “Trailu
do Kazbegi,” dobrodružstve na horských bicykloch cez najvyššie hory Kaukazu v bývalej Sovietskej republike - Gruzínsku. Náš štvorčlenný tím - filmár Joey Schusler, editor
magazínu Bike Brice Minnigh, fotograf Ross Measures a horal Sam Seward – strávil
polovicu júna 2015 objavovaním pokladov Gruzínskeho Kaukazu. Naša posádka
po ceste prekonala nespočetné množstvo prekážok, ale tiež zažila jedny z najviac
veľkolepých scenérií a trailov a neskutočnú pohostinnosť gruzínskych ľudí.

REEL ROCK 11 - BRETTE

SKALA

Reel Rock 11 - Brette, USA, 11 min., 2016, r. Nick Rosen, Peter Mortimer
Ďalšia zo série filmov REEL ROCK, ktorá zobrazuje najväčšie športové príbehy
a výkony sezóny, ktoré diváka inšpirujú i rozosmejú. O talentovanej lezkyni žulových
bigwallov Brette Harrington.

MIRA

RUN

Mira, Nepal, 42 min., 2016, r. Lloyd Belcher
Pozoruhodný príbeh Mirinho života, ktorá sa napriek nepriazni osudu vypracovala
na bežkyňu svetového formátu.

JONDACHI

VYSOKÉ HORY

Monte Sarmiento - The White Diva, Nemecko, 27 min., 2016, r. Jochen Schmoll
„Krása na pohľad, ale nebezpečná ako sviňa“, tak by sa dala opísať biela diva „Monte
Sarmiento“, keď sa zahráva so svojimi obdivovateľmi Ralfom Gantzhornom, Fritzom
Millerom a Axelom Vossom, ktorí sa snažia vystúpiť na jej vrchol. Budú úspešní? Dokument o objavovaní jedného z najodľahlejších a najjedinečnejších miest na svete.

HLAVNÝ HOSŤ VIDMO 2017

Peter HÁMOR (SK)
„Himalayadventure 2017“

20.00 • II. blok horských a adrenalínových filmov (152´)
SLOBODA POD NÁKLADOM

VYSOKÉ HORY

Sloboda pod nákladom, Slovensko, 58 min., 2016, r. Pavol Barabáš
S krošňou na chrbte sa brodia v snehu, odolávajú búrke i víchrici. Zásobujú
vysokohorské chaty za každého počasia. Odhaľme poznanie najstaršej generácie
tatranských nosičov. Možno sa dozvieme niečo viac aj o vlastnom náklade a možno
pochopíme, prečo v Tatrách ostali nosiči poslednými mohykánmi na európskom
kontinente.

SLOVENSKO NA ŠNÚRKACH

VZDUCH

Slovensko na šnúrkach, Slovensko, 35 min., 2016, r. Adam Lisý
Film mapuje jedinečný pokus svojho druhu - zdolať Slovensko od najvýchodnejšieho
bodu po najzápadnejší štýlom hike and fly, čo znamená, že buď to po zemi na vlastných nohách alebo vzduchom na paraglide, a to všetko bez cudzej pomoci. Tento
projekt ma na svedomí mladý profesionálny paraglider Ľuboš Kravec. Ako a či sa mu
to podarilo sa dozviete vo filme.

PIESEŇ PRE ZAJTRAJŠOK

SKALA

A Song For Tomorrow, Nemecko, 26 min., 2016, r. Franz Walter
V apríli 2016, medzinárodný tím horolezcov v zložení Mayan Smith-Gobat, Ben
Rueck, Liu Yongbang a Xiao Ting bol prvý, kto dostal povolenie liezť v Zhangjiajie
- prvom a najväčšom národnom parku v Číne. Táto úžasná pamiatka zo zoznamu
svetového dedičstva UNESCO sa nachádza v provincii Hunan, avšak kvôli prísnym
predpisom bolo toto bludisko 3000 unikátnych pieskovcových veží doteraz horolezcami nepreskúmané. Počas svojho mesačného pobytu v údolí sa Smith-Gobat a Rueck
zamerali na dve najvyššie veže a uspeli v dvoch prvovýstupoch urobených zdola.

20.00 • IV. filmová projekcia s hosťom (96´)
82 ROČNÁ PARAŠUTISTKA

VZDUCH

82 Year Old Skydiver, UK, 4 min., 2015, r. James Callum
82-ročná Dylis je držiteľkou svetového rekordu, keď sa stala najstaršou ženskou
parašutistkou na svete. Jej jedinou starosťou pred zoskokom býva, že občas odmieta
vystúpiť z auta, ale vie, že keby neskočila, bude to potom ľutovať. Podľa jej názoru je
extáza oveľa viac než strach. Dylis vraví, že parašutizmus je lepší ako sex. Okrem pôžitku dal totiž Dylis aj odvahu založiť si vlastnú charitu a zdieľať tak túto povznášajúcu energiu s ostatnými. „Neprestanem, kým viem, že to pre mňa nie je nebezpečné.“
Toto je jej príbeh.

CORONA

SKALA

Corona, Slovensko, 9 min., 2016, r. Martin Grajciar
Rozprávanie prvovýstupcov o vytváraní v súčasnosti najťažšej lezeckej ceste vo Vysokých Tatrách. Martinský lezci Jozef Krištoffy a Michal Baďo vyliezli svoju novú cestu
Corona na jeseň 2016. Ich vynikajúci športový výkon sa odohráva v stene Jastrabej
veže, v doline Zeleného plesa.

KILIAN

TRAIL DOG

RUN

Trail Dog, Južná Afrika, 5 min., 2016, r. African Attachment
Film o kráse a šťastí, ktoré sa dá nájsť v tej najjednoduchšej veci – v priateľstve.

DIVOKÉ TRATE

BICYKLE

Divoké trate, Slovensko, 3 min., 2016, r. EWIA PRODUCTION
Si to ty alebo tvoje druhé divoké ja, ktoré ťa núti ísť vpred do neznáma? Môže to
byť temné a strašidelné, ale iba to je jediná cesta ako nájsť “WILD TRAILS” /Divoké
Trate/.

SNEH

Kilian, Kanada, 14 min., 2016, r. Switchback Productions
Kilian Jornet je považovaný za najlepšieho mountain runnera všetkých čias. Ale on
sám seba za bežca nepovažuje. Pripojte sa v Nórsku ku Kilianovi pri jeho pokuse zdolať za jeden deň sedem vrcholov Romsdalenu (Seven Summits of Romsdalen) behom
a na lyžiach. Ide o 77 kilometrov dlhú trasu s prevýšením 9000 metrov.

divadelná sála MsKS

17.30 • VI. blok horských a adrenalínových filmov (126´)
VYMKNUTÝ

VODA

Locked In: First Descent of the Beriman Gorge, Kanada, 24 min., 2015, r. Bryan
Smith & David Pearson
Nachádzajúca sa len niekoľko stupňov južne od rovníka, Papua-Nová Guinea je rôznorodou zmesou, skladajúcou sa z panenského dažďového pralesa, unikátnej kultúry
a rozsiahleho pobrežia. Rieka Beriman vyteká z Nakanai Plateau, rozpínajúc sa viac
ako 40 kilometrov od prameňa až k moru, kde padá z výšky 2000 metrov do Šalamúnovho mora. Vežovité steny kaňonu boli až doteraz neprebádaným tajomstvom. Ben
Stookesberry, Chris Korbulic, Ben Marr a Pedro Oliva sa vydávajú pokoriť tieto divoké
vody, cez ktoré ešte žiaden kajakár nepádloval. Počas 13-dňovej expedície od prameňa rieky až po more siahnu na dno svojich schopností a trpezlivosti. Dvanásť odlišných roklín, plných extrémne ťažkých perejí (podľa klasifikácie WW5) a vertikálnych
stien, ktorým sa nedá vyhnúť, neustále sa meniace vodné levely a hustá, človekom
nedotknutá džungľa - všetky tieto prekážky im bránia v úspešnom prvom splave jednom z vôbec najvýznamnejších vo svete kajaku.

LUNAG RI

VYSOKÉ HORY

Lunag Ri, Nemecko, 18 min., 2016, r. Joachim Hellinger & Christian Schmidt
Keď David Lama zavrie oči a myslí na Nepál, zasnežené vrcholky hôr nie sú to, čo mu
príde na um ako prvé. Namiesto toho vidí zelené údolia a malú dedinu, kde vyrástol
jeho otec. Rakúsky horolezec navštívil Nepál skôr, než väčšina západných horolezcov.
Keď bol ešte batoľa, rodičia ho na svojich výletoch zvykli nosiť na chrbte. Teraz ale
oni nasledujú svojho syna a David udáva tempo. Rodina sa vybrala navštíviť otcových
príbuzných v Nepále. Ale pre Davida to nie je jediný dôvod, prečo sa vrátiť do Nepálu. Tentoraz ho priťahujú vysoké hory. V sprievode americkej legendy alpského
lezenia Conrada Ankera chce vyliezť na Lunag Ri (6907 m): ešte nevylezený vrchol
s technicky náročným severozápadným hrebeňom. Šance na úspech sú vysoké vďaka
Davidovmu ľahkému a rýchlemu lezeckému štýlu a Conradovým obrovským skúsenostiam s expedičným lezením. Aj keď to možno trochu podcenili...

REEL ROCK 11 – CHLAPCI V BUGABOOS

SKALA

Reel Rock 11 – Boys in the Bugs, USA, 18 min., 2016, r. Nick Rosen, Peter Mortimer
Ďalšia zo série filmov REEL ROCK, ktorá zobrazuje najväčšie športové príbehy a výkony sezóny, ktoré diváka inšpirujú i rozosmejú. O najlepších špárových lezcoch Willovi
Stanhopovi a Mattovi Segalovi.

sobota

7. 10. 2017

divadelná sála MsKS

15.00 • V. blok horských a adrenalínových filmov (121´)
ACE A JEHO PÚŠTNY PES

ZEM

Ace & The Desert Dog, USA, 9 min., 2015, r. Brendan Leonard
Na svoje šesťdesiate narodeniny v roku 2015 si dobrodružný fotograf Ace Kvale
vysníval 60-dňový výlet s batohom na chrbte po púšti v Utahu. Pozval priateľov, aby
sa k nemu pripojili na rôzne úseky a jedného priateľa na celú cestu – svojho 10-ročného psíka Džingischána. Film „Ace a jeho púštny pes“ sleduje ich cestu a vykresľuje
zvláštne priateľstvo postavené na spoločnom predieraní sa bušom, harmonizovanom
vytí a psích maškrtách.

BLOCHEADS

s multimediálnou prezentáciou

SLOBODA POD NÁKLADOM

Johanna, UK, 4 min., 2016, r. Ian Derry
Po úraze Johanne hrozilo, že príde o nohu. Lekári jej ju zachránili, ale aj po troch rokoch stále trpela veľkými bolesťami. Začala sa teda zaujímať o liečbu ľadovou vodou.
Zo začiatku ju neznášala, ale neskôr ju studená voda úplne opantala a v súčasnosti je
majsterkou sveta vo voľnom potápaní pod ľadom.

VODA

Jondachi, Kanada, 13 min., 2016, r. Mike McKay
Jondachi je príbeh mladého kečuánskeho chlapca, ktorého unikátne spojenie
s riekou vytvarovalo väčšinu jeho života. Jeho skúsenosti, strach, obavy a osud sú
ovplyvnené riekou Jondachi.
Hrdina je nakoniec nútený konfrontovať sa s riekou duchovne aj fyzicky, aby ukončil
svoju chlapčenskú púť a stal sa mužom.

MONTE SARMIENTO

Obyčajní chlapci, Slovensko, 31 min., 2016, r. Rastislav Hatiar
Legendárna dvojica Liptovských skialpinistov Dušan Trizna prezývaný Čego a Milan
Madaj, zanechala v 90. rokoch v pretekárskom skialpinizme nezmazateľnú stopu
na Slovensku aj v zahraničí. Skromní horali, trochu nedocenení, ale skutoční, bez
fiktívnej slávy na sociálnych sieťach. Aj s pomocou archívnych záberov sa filmom
snažíme podať skutočný, neskreslený obraz známej dvojice v najslávnejšom období
Slovenského skialpinizmu a porovnať minulosť so súčasnosťou.

7. 10. 2017

SKALA

Blocheads, UK, 58 min., 2016, r. Alastair Lee
Vizuálne krásne spracovaný príbeh o zlatom veku boulderingu vo Veľkej Británii.
Nikdy predtým tu nebolo toľko umelých lezeckých stien, toľko lezcov posadnutých
tréningom, toľko „zverov“ s nadľudskou silou. Vo filme budeme spolu pátrať po nových líniách a posúvať hranice ľudských schopností. Bude to príbeh o dobrodružstve,
vášni ku skalám a oceľových prstoch. Príbeh o hľadaní boulderingového zlata.
Ponoríme sa do temnej minulosti boulderingu od prvej zmienky v 19. storočí, až
po jeho vzostup a vznik samostatného športu. Dozvieme sa o „krstnom otcovi“
Johnovi Gillovi, a o tom, ako ovplyvnil mladého Jerryho Moffatta - prvého z novej
vlny rockstars, ktorý pomáhal formovať moderný svet boulderingu. Blocheads, to sú
početné prvovýstupy, neskutočné pohyby a hrozivé highbally.

POZITÍVNE VIBRÁCIE

FLOW

BICYKLE

VTÁČENCE

VZDUCH

MASOALA

ZEM

Flow, Nemecko, 11 min., 2016, r. Christian Schmidt & Joachim Hellinger
Nie sú to preteky v downhille čo na Haraldovej tvári vykúzli úsmev. Ani mu nezáleží,
či na svojich trailoch urobí najnebezpečnejšie skoky a zákruty. Keď je na svojom
bicykli na via ferrate v Dolomitoch, naháňa niečo iné: FLOW. Ten zvláštny stav bytia,
kde je všetko, ako má byť, keď dôvera potlačí strach a bicykel a jazdec sú jedno.
Čo presne je tento správny okamih? Ako ho môžeme dosiahnuť ? A môžeme ho nájsť
len na horskom bicykli? Harald našiel svoju odpoveď - a vy sa pridajte k jazde!
The Fledglings, USA, 26 min., 2016, r. Cedar Wright
Po šiestich mesiacoch lietania pod vedením Matta Henziho sa Matt Segal a Cedar
Wright pustia do odvážneho projektu – vyliezť na Orizabu, najvyššiu horu Mexika,
a zletieť z nej dolu.
Masoala, Slovensko, 26 min., 2017, r. Vladimír Dudlák a Dominik Šuplata
Masoala - miesto kde to žije. Slovenská expedícia Masoala 2016 nás zavedie na Masoalský poloostrov, ktorý je pre google bielym miestom a napriek tomu tam všade
žijú milí a prívetiví ľudia. Filmový dokument nám priblíži život a prírodné krásy tejto
odľahlej časti Madagaskaru, kde sa rozprestiera dažďový prales a kde bol v roku 1776
miestnymi náčelníkmi vyhlásený náš Móric Beňovský za kráľa kráľov.

VODA

Positive Vibrations, USA, 25 min., 2016, r. Kyle Buthman
Krátky film z prostredia Jamajky, kde sa bratia Gudauskasovci rozhodli pomôcť
miestnej surfovej kultúre prostredníctvom projektu „a surfboard drive for Jamaica“.
Dobrovoľníci mohli venovať svoje staré surfové dosky a následne ich bratia transportovali na Jamajku pre miestne nadšené deti, ktoré sa takto dostali k surfom a môžu
tak rozvíjať svoj talent a vášeň pre surfing v krajine, kde takéto veci nie sú vôbec
k dispozícii.

TUPENDEO

VYSOKÉ HORY

Tupendeo, Švajčiarsko, 26 min., 2016, r. Robert Steiner
Pri svojom prvom výstupe na horu Tupendeo v regióne Kašmír indických Himalájí
v roku 2015 narazia Stephan Siegrist a Thomas Senf na záhadu. Nájdu lano a zlaňovacie zariadenie, ale stopy miznú tesne pod vrcholom. Miestni obyvatelia si matne
spomínajú na tragickú nehodu. O rok neskôr sa ukáže, že ide o príbeh britského
vedca Jonathana Bambera, ktorému pri výstupe v roku 1992 spadnutá skala takmer
úplne amputovala nohu tesne pred vrcholom. Ležal tam sám a čakal, čo príde skôr –
záchrana alebo istá smrť.

MASOALA

