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Pavol Barabáš otvorí jubilejný ročník festivalu HoryZonty

Prednáškou filmára Pavla Barabáša sa v Trenčíne 12. novembra otvoria po desiatykrát brány festivalu 
dobrodružných filmov HoryZonty. Náš úspešný dokumentarista celé podujatie v sobotu 14. novembra svojím 
najnovším filmom Suri aj uzavrie.

Trenčianskeho rodáka videli diváci na HoryZontoch už niekoľkokrát. Svojimi pútavými príbehmi z 
dobrodružných ciest po najexotickejších kútoch sveta si vždy dokázal získať domáce publikum. Tento rok 
spoločne s extrémnym športovcom Miroslavom Dušekom porozpráva návštevníkom HoryZontov o tých 
najkrajších kaňonoch sveta a o príprave na tie najťažšie na ostrove Reunion.

Bras Magasin nebol ani zďaleka prvý kaňon, ktorým Barabáš prešiel. V roku 2010 natočil z prechodu  
kaňonom True de Fer na tom istom ostrove film. „Keď sme týmto kaňonom prechádzali, tak som si hovoril, 
že ak sa nám ho podarí zdolať, tak už nikdy do takého kaňonu nepôjdem. Ale v človeku ostanú úžasné silné 
zážitky, neskutočné splynutie s prírodou a na obavy časom zabudne. Keď som však z okraja Bras Magasin 
pozeral do útrob kaňonu s tridsiatimi komplikovanými zlaneniami, vysokými aj sto metrov, mal som zmiešané 
pocity. Pýtal som sa, či je vôbec možné v tak klimaticky náročných podmienkach niečo nafilmovať. Bohužiaľ 
to v tomto vodnatom prostredí kamera a ani fotoaparát nakoniec nezvládli,“ zverejnil na svojej stránke 
miláčik trenčianskeho publika, ktoré sa už dnes môže tešiť na zaujímavé rozprávanie dvoch charizmatických 
milovníkov prírody a extrémnych športov.

Kaňoning sa ako samostatný adrenalínový a autdoorový šport začal objavovať od roku 1980. V jeho 
podstate ide o spôsob pohybu kaňonom kombinujúci viacero adrenalínových športov ako horskú turistiku, 
horolezectvo, zlaňovanie a plávanie. Pri kaňoningu je potrebné aj neoprénové oblečenie. To všetko si 
vyžaduje skúsenosti a znalosti istiacich a lanových techník. Práve tie sú pri tomto športe najdôležitejšou a 
háklivou témou.

Okrem prednášky si budú môcť návštevníci počas trojdňového festivalu pozrieť aj Barabášov film Suri. 
Dobrodružná cesta po neznámej africkej rieke zavedie divákov ku kmeňu Suri, ktorý sa rozhodol bojovať za 
zachovanie svojich tradícií a pôvodného spôsobu života. Film je vážnym zamyslením nielen nad ich osudom 
a zanikaním jedinečných kultúr, ale aj nad potrebou rôznorodosti ľudstva, nevyhnutnej na prežitie našej 
civilizácie v globalizovanom svete.
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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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