
12. - 14. november 2015 / Posádkový klub Trenčín

Pozerajme sluchom

V sobotu 10. októbra sa v trenčianskom Klube Lúč uskutoční experimentálny workshop „Pozerajme 
sluchom“. Toto podujatie je realizované v rámci projektu „HoryZonty - festival dobrodružných filmov 
- 2. ročník sekcie Umenie a šport v živote telesne postihnutých“, ktorý je spolufinancovaný 
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Cieľom sekcie je prostredníctvom besedy so zaujímavými hosťami, literárnej súťaže, tvorivých dielní a 
workshopu poukázať na výnimočnosť ľudí, ktorá dokážu podať obdivuhodné výkony v oblasti športu a 
outdoorových aktivít. Účastníci workshopu sa budú môcť pod vedením lektoriek Barbary Huber a Martiny 
Kedrovej naučiť, ako môžu prostredníctvom zvukov rozpoznať, čo sa deje okolo nich v každodennom živote. 
„Sluchom sa pokúsia „vidieť“ vodopády, kamene, lavíny, búrku, zvieratá, rastliny, ale aj lepšie vnímať samých 
seba,“ prezrádza o podujatí jedna z organizátoriek Jana Lesajová. Workshop, ktorý prebieha v spolupráci s 
občianskym združením Col-me sa bude konať v klube Lúč od 14. do 17. hodiny, je určený všetkým od 
ôsmich rokov a vstup je voľný.

Sekcia Umenie a šport v živote telesne postihnutých sa na festivale HoryZonty objavila už pred dvoma 
rokmi. Tento špeciálny filmovo-reprezentačný blok organizátori podujatia venovali pamiatke maďarského 
horolezca Zsolta Erössa, ktorý v máji 2013 tragicky zahynul pri zostupe z osemtisícovky Kančendžonga. 
Eröss bol na dvoch himalájskych expedíciách aj partnerom na lane trenčianskeho horolezca Jaroslava 
Dutku. V roku 2013 sa predstavil trenčianskemu publiku ako jeden z hostí HoryZontov. 

Súčasťou sekcie, ktorá dostane priestor v hlavnom novembrovom programe HoryZontov bude aj výstava 
obrázkov a krátky film hendikepovaného fotografa Mateja Kapustu. Ten priblíži návštevníkom podujatia 
pohľad na svet očami človeka pripútaného na invalidný vozík. Vo svojom videu autor zachytáva výstup 
štyroch horských nosičov, na pleciach ktorých sa dostal až na Téryho chatu vo Vysokých Tatrách. Dokument 
sa bude premietať v rámci špeciálneho filmovo-reprezentačného bloku s názvom Bez bariér. Počas neho si 
diváci budú môcť vypočuť aj rozprávanie športovca Richarda Štěpánka, ktorý napriek tomu, že pred 
niekoľkými rokmi prišiel o ruku, dokázal absolvovať v Európe najťažší, približne 1700 kilometrov dlhý 
ultramaratón na horských bicykloch.

Hlavný program festivalu HoryZonty sa bude konať v priestoroch Posádkového klubu (ODY)                        
od 12. do 14. novembra. Vstupenky na podujatie si budú môcť záujemcovia zakúpiť koncom októbra v 
predpredaji v KIC na Mierovom námestí.
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Viac info na: 
- www.horyzonty.sk
- https://www.facebook.com/pages/HoryZonty-festival-dobrodru%C5%BEn%C3%BDch-filmov/

151682297177?fref=ts
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