
12. - 14. november 2015 / Posádkový klub Trenčín

HoryZonty oprášia v Artkine Metro staré horolezecké filmy

Už vo štvrtok otvorí svoje brány festival dobrodružných filmov HoryZonty. Tento rok sa bude podujatie pod 
hradom Matúša Čáka konať už po desiatykrát. Novinkou je spolupráca s Artkinom Metro, ktoré v rámci 
HoryZontov pripravilo dva filmové retro večery, počas ktorých svojim návštevníkom ponúkne unikátne 
horolezecké dokumenty z archívu Slovenského filmového ústavu.

„A bude to poriadne retro,“ prezrádza riaditeľka HoryZontov Marka Dutková. „Filmy sa totiž budú premietať 
na celuloidových pásoch, ktoré sa zvyknú trhať,“ skonštatoval prevádzkovateľ Artkina Branislav Hollý. Prvý 
filmový večer začne už v túto stredu 11. novembra o 19. hodine. V trojhodinovom bloku diváci uvidia aj 
dokument „Druhý výstup na Nanga Parbat“ z roku 1972, ktorý zachytáva výstup československej expedície 
na Nanga Parbat. Cestu československej expedície na šiestu najvyššiu horu Lhoce Šar mapuje snímka z 
roku 1984 „Jagavá púť Lhoce Šar.“ Do tretice ponúkne prvý premietací deň divákom hraný film s názvom 
„Horolezec tatranský“ z roku 1986. Ide o humorný príbeh o zvláštnom druhu horolezca vyskytujúceho sa 
výlučne v našich horách.

Druhý filmový blok dostane priestor v nedeľu 15. novembra o 19. hodine. V ňom si budú môcť návštevníci 
pozrieť dokument približujúci expedíciu našich horolezcov na štít hory Makalu z roku 1976. Do programu 
organizátori vybrali i starý dokument Karola Skřípskeho z roku 1949 „Cesta k slnku“, ktorý zachytáva 
prvovýstup členov horolezeckého klubu James na Malý ľadový štít vo Vysokých Tatrách. Posledným filmom v 
programe bude dramatický príbeh o československej horolezeckej výprave na najvyššiu horu sveta Mount 
Everest z roku 1988 s názvom „Sagarmantha“. Tieto dva filmové retro bloky sa budú konať aj vďaka podpore 
Audiovizuálneho fondu.

Na návštevníkov bude čakať v Artkine Metro ešte jedno prekvapenie. Usporiadateľom festivalu sa podarilo 
zozbierať starý horolezecký materiál, fotografie a nákresy horolezeckých ciest viažucich sa k sa k histórii 
lezenia na cvičnej skale trenčianskych horolezcov - Skalke pri Trenčíne.

Hlavný program dobrodružného festivalu HoryZonty sa bude konať v Posádkovom klube (ODE) od 12. do 
14. novembra. Popri filmoch ponúkne návštevníkom i výstavy fotografií, prednášky so zaujímavými hosťami 
a bohatý sprievodný program. Vstupenky sú v predpredaji na Kultúrno-informačnom centre na Mierovom 
námestí v Trenčíne, ako aj v posádkovom klube a Artkine Metro pre začatím každého predstavenia.
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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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