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Rok prešiel, sme tu zas!
Je streda, 14. októbra. V meste pod Tatrami veľká vec. Začína sa totiž už 23. ročník
Medzinárodného festivalu horských filmov. Čosi si o ňom porozprávame s jeho riaditeľkou
Máriou Hámorovou.

Čím pozveme divákov na tento ročník?
Vonku krásne nasnežilo a nedá sa nikam
chodiť. Celkom vhodná príležitosť pozvať
všetkých, aby sa prišli zohriať do tepla kinosál,
bude tam určite príjemne. Lákadlom budú,
samozrejme, filmy. Niektoré sú dlhšie, ale
odporúčam – nenechajte sa odradiť, stoja za
to.
Tradičným magnetom festivalu sú hostia,
kto to bude tento rok a čím budú zaujímaví?
Hostí máme dvoch. Prvým je Holanďan
Bob Aubertijn. Vlani bol porotcom festivalu,
ale je to aj lezec a autor kníh o horách.
Nedávno skompletizoval celú históriu
himalájskej osemtisícovky K2, bude ju
prezentovať v piatok večer. Robil to dlho a
dorobil to nedávno, zatiaľ mal len jednu
prezentáciu v Poľsku. Aj my sme zvedaví, čo
prinesie. Vychytal také veci, o ktorých sa málo
hovorí, fakty, ktoré sa nikdy nikde neobjavili.
Zmapoval prvé objavné expedície z prelomu
19. a 20. storočia. Je to taký „ňúral“, hrabe sa v
archívoch, vyťahuje pikošky, dokumenty a
veci, ktoré asi prekvapia každého. Druhým
hosťom, ktorý bude mať prezentáciu v sobotu,

je škótsky horolezec Sandy Allan. So svojím
lezeckým partnerom vyliezol 12-kilometrový
Mazenov pilier na Nanga Parba. O ten sa
mnohí a dlho pokúšali, bola to doslova
lezecká výzva tisícročia. Sandy mal prísť k
nám do Popradu už vlani, ale nevyšlo mu to.
Tak sa tešíme, že konečne ho tu môžeme mať.
Tradične už bývajú súčasťou festivalu aj
výstavy fotografií, čím potešíme oko divákov
tento rok?
Dve výstavy sú už od septembra
inštalované v OC Max. Jedna je akési „the
best of“ Petra Hámora Okamihy, premiérovali
sme ju práve na vlaňajšom MFHF. Druhou je
výstava s názvom Nepoznané Grónsko
cestovateľa a dobrodruha Luciana
Očkovského. Je určite doslova odborníkom
na Grónsko, bol v tejto krajine už opakovane,
napísal o ňom dve knihy, nafotil veľa
dokumentov. Ak niekto z tunajších pozná
Grónsko, tak je to určite Lucian Očkovský,
povolaním advokát, v duši však predovšetkým
cestovateľ, dobrodruh a psíčkar.
Čo vyvolalo pri príprave festivalu najväčšie
stresy?
Nič.... No, nebolo jednoduché zladiť a
zosúladiť hostí. V jeseni niektorí už sú v
Himalájach, ďalší sa tam práve chystajú, a my
sa musíme zmestiť do ich ambicióznych
plánov...
Na čo sa najviac teší riaditeľka festivalu?
Žeby na nedeľu večer? Na filmy už si ani
nie, poznám ich doslova naspamäť, z každej
strany. Ale teším sa na hostí, na divákov, nech
len prídu, veď to robíme pre nich. Verím a
dúfam, že technika pôjde, ako má, a že
divákom zas ukážeme nové perspektívy
života v horách. Vlastne – teším sa na celý
festival. Nech sa vydarí!
(kim)

Akceptácia – chvíľami to bol masaker
Ako prvý sa z domácich filmárov predstaví Jaroslav Matoušek. Na popradskom festivale nie je nijakým
nováčikom. Jeho snímka Akceptácia je v programe v stredu hneď v prvom bloku po 18-tej hodine

Poviete nám na začiatok niečo o sebe? Čím
vás hory oslovili a čo vás priviedlo neskôr aj k
myšlienke nakrúcať filmy z horského prostredia?
Fúú. Je to pre mňa trocha zložitejšia odpoveď.
Tatry ma oslovili nielen pre to, že som tam chodil
odjakživa, ale najmä tým, že človek je tam iný,
slobodný. Hľadám tam pokoj, ktorého je v
dnešnom uponáhľanom svete málo. Čo sa týka
filmov, tie prišli samé. Najprv sa to začalo
fotkami, ktorými si chcete zvečniť moment a v
horách taktiež vznikajú príbehy. Celé sa to začalo
krátkymi videami z hôr a sériou skialpinistických
s p r i e v o d c o v. V p l á n e s o m m a l a j i c h
pokračovania, no nastali problémy a tak to
pokračovalo Jastrabkou a inými snímkami až po
tento najnovší film.
Váš nový film, Akceptácia, pojednáva o
prechode Tatier na lyžiach. Ako sa tento nápad
zrodil?
Musím sa priznať, že námety na tieto filmy
vznikajú spontánne. Dávnejšie som mal v pláne
prejsť postupne Tatarkov prechod, ale nevyšlo to
z časových dôvodov. Až keď ma oslovil kamarát
Michal, začal som nakrúcať film o tomto
prechode. Môžem pokojne povedať, že Vlado
Tatarka poznal Tatry tak, ako málokto, poznal ich
ako vlastnú obývačku. Aj napriek najväčšej
snahe a vymoženostiam modernej doby sa
protagonistom filmu nepodarilo prekonať jeho

časový rekord.
Aké to bolo natáčať celý prechod v spoločnosti
slovenských reprezentantov?
Príprava bola zložitá, koniec koncov trvala tri
roky. Celý prechod by som mohol zhrnúť jedným
slovom – masaker - čo sa týka dĺžky, náročnosti a
orientácie s meniacimi sa podmienkami počasia
a snehu. Chodilo sa v tímoch a keďže ide o
dokument s hranými prvkami, museli sme robiť aj
dokrútky. Celý projekt bol veľmi náročný. Neraz
sme museli zlaňovať aj v noci, prechod bol veľmi
vyčerpávajúci.
Čo sa vo vašom živote po tejto skúsenosti
zmenilo a čo ste ňou zistili?
Pokora, akceptácia majestátnosti prírody,
malosť človeka... Je toho veľa, čo sa zmenilo.
Počas prechodu bolo najnebezpečnejšie
počasie, boli to neskutočné výkyvy. Stalo sa tiež,
že Mira a Miša, aktérov prechodu Tatier,
prekvapil aj medveď. Aj napriek GPS a iným
vymoženostiam modernej doby sa nemôžeme
tváriť, že v Tatrách, alebo v iných horách, máme
zaručenú absolútnu bezpečnosť a že aj
perfektne pripraveným vedia hory, a hlavne
meniace sa podmienky v nich, poriadne
skomplikovať život. Veď aj samotnému Vladovi
sa Tatry stali osudnými. Hory nerobia rozdiely
medzi ľuďmi. Je to o tom, či vás v danej chvíli
pustia, alebo nie.
Aké sú vaše ďalšie plány? Máte už v mysli
tému ďalších filmov?
Ako som spomínal, námety vznikajú
spontánne... No už v tejto chvíli máme
rozbehnutý projekt, ktorý by filmársky opisoval
najťažšiu lezeckú cestu v Tatrách. Mal by to byť
film o prvovýstupe ťažkej lezeckej cesty, ale celé
je to náročné - hlavne na financie a čas.
Martin Jenčo

Naša anketa: Hovorí značka MFHF niečo aj dnešným gymnazistom?
Medzinárodný festival horských filmov V Poprade
vstupuje do svojho 23. ročníka. Čo táto najväčšia
popradská kultúrna udalosť hovorí dnešným mladým
ľuďom? Pýtali sme sa gymnazistov v Poprade... Otázka bola
jednoduchá: Čo pre vás znamená slovné spojenie
Medzinárodný festival horských filmov v Poprade?
Dávid Penxa (17 rokov), Gymnázium na Kukučínovej ul.,
Poprad: Medzinárodný festival horských filmov je
Medzinárodný festival horských filmov. Navštívil som ho len
so svojou školou asi pred tromi rokmi, filmy ma zaujali.
Horolezci sú veľkí frajeri a majú môj rešpekt.
Andrea Kumorovitzová (18 rokov), Gymnázium na Ulici
Mládeže, Poprad: Je to každoročná udalosť v meste
Poprad. Sama som ju navštívila už niekoľkokrát a veľmi ma
zaujala. Aj keď žiadneho z autorov filmov nepoznám,
niektoré filmy si pamätám dodnes, hoci som ich videla už pár
rokov dozadu.

Ema Omastová(16 rokov), Gymnázium na Ulici Mládeže,
Poprad: V minulosti sa mi pošťastilo byť tam so školou. Je to
veľmi pekná akcia, ktorá hlavne mladým ľuďom dá niečo do
života. Všetky filmy z festivalu sú veľmi pekne spracované.
Lukáš Ovšonka (17 rokov), Gymnázium na Ulici Dominika
Tatarku, Poprad: Festival horských filmov je tradičná
niekoľko rokov zavedená udalosť v meste Poprad, spojená
s premietaním rôznych filmov, týkajúcich sa horolezectva.
Nikdy som však na festivale nebol. Akosi ma festival nevie
osloviť, alebo lepšie povedané, nemám k tomu až taký silný
vzťah.
Natália Kráľová (17 rokov), Gymnázium na Ulici Mládeže,
Poprad: Viem, že festival existuje - hlavne vďaka škole, lebo
sme sa párkrát boli na to pozrieť. Tento rok však na
premietanie nepôjdem, nemám toľko času vybrať sa tam
sama a dobrovoľne, natoľko ma to zas nezaujalo.
Kristián Kállay

Šifrove krajiny – bez šifier a veľkých slov
Rodák spod Tatier, z krajiny hornatej a drsnej, z Vernára, je povolaním metrológ. Presnosť a meracie prístroje, to
je jeho doména. Ale keď je za hľadáčikom fotoaparátu, na presnosť myslí v úplne iných súvislostiach. To chvenie
duše, poskoky srdca a bytostné nadšenie milovníka prírody sa nedá pretaviť do vzorcov, stĺpcov a noriem. To je
prosto – vášeň.

Vladimír Šifra, dnes už obyvateľ popradskej
mestskej časti Kvetnica, začal fotiť vo veku 15 rokov.
Najprv to skúšal s otcovým starým Zenitom. Veľmi
rýchlo pochopil, čo je expozícia, ako pracovať s časom
a clonou. Až neskôr prešiel k digitálnemu fotoaparátu,
ktorý ho sprevádza na všetkých výletoch po horách,
nielen po tých tatranských.
„Fotiť na digitál je pohodlnejšie. V teréne okamžite
vidím výsledky, môžem mazať, čo sa nepodarilo. Fotím
už výlučne na digitál, pretože robím aj časo-zberné
videá a tam by som s kinofilmom a analógom
nepochodil. To už obľubujú len skutoční fajnšmekri,“
vyznáva sa Vladimír Šifra, fotograf, ktorého zábery
môžete vidieť na festivale vo filmoch Tomáša Hulíka, aj
skúsený filmár Pavol Barabáš už použil jeho „oko“.
Akosi prirodzene sa fotografovou prvou vášňou stali

hory a zvlášť Tatry. „Jasné, chodím tam, inak by predsa
tieto zábery vzniknúť nemohli. Na mnohé som musel
čakať dlhé týždne. Na tejto výstave je výber z mojej
krajinárskej tvorby, ale bolo skutočne ťažké triediť,
vyhadzovať a rozhodovať sa,“ priznáva fotograf spod
Tatier.
Fotografiám názvy nedáva. Vraj fotka má hovoriť
sama za seba, veľa slov vysvetľovania jej len škodí.
Obľúbené zábery nemá, dokonca ani nevie s istotou, či
radšej fotí v režime čierno-biela, či farba. „Každá krajina
si žiada niečo iné. A každá fotka má svoj vlastný príbeh.
Napríklad panoramatický pohľad na Tatry z Kráľovej
hole – ten záber mám rád. Roky som o ňom sníval.
Aspoň desaťkrát som bol tam hore a počasie nebolo
také, aby tento záber mohol vzniknúť. Až raz to naozaj
vyšlo, dva dni úžasných podmienok. Mám z toho veľa
záberov. Ten veľmi skorý ranný výšľap na Kráľovu hoľu
s 30-kilovým batohom stál za to,“ vyznáva sa fotograf.
Vladimír Šifra sa v Poprade svojou tvorbou Krajiny vo
mne prezentuje po prvý raz. Vystavoval vo Vernári a v
Bratislave. „Toto je niečo iné, uvidí to komunita ľudí,
ktorá má rada hory. Teším sa z toho,“ dodáva fotograf. V
svojej prezentácii ukazuje aj krajinu Islandu, spolu s
manželkou a vtedy 5-mesačným synom absolvovali
cestu po tejto výnimočnej krajine, aby videli polárnu
žiaru. „Fotí aj moja manželka, možno nás táto záľuba
zblížila, ale každý z nás má iné videnie, iné oko,“
dodáva Vladimír Šifra. Nevylučuje, že raz absolvujú
výstavu spoločnú. Či jej bude dominovať krajina
tatranská, to ukáže čas.
(kim)

Čiernobiely harmonický súlad
Na XXIII. ročníku Medzinárodného festivalu horských filmov si okrem premietaní budeme mať možnosť pozrieť aj
výstavu fotiek od Vladimíra Šifru Krajiny vo mne. Je inštalovaná v bývalom kine Gerlach, dnes vestibule Mestského
úradu v Poprade. Expozícia fotiek je zostavená z čiernobielych záberov zo slovenskej prírody, Vysokých Tatier a
Islandu.
Po prezretí si tejto výstavy som cítila taký upokojujúci pocit v srdci. Zabudla som na všetko a predstavovala som si,
že som súčasťou jednej z fotografií. Čiernobiele prevedenie týchto snímok mi dodávalo ešte viac tej pokojnej,
nekomplikovanej atmosféry človekom nedotknutej prírody. Taktiež sa mi páči kontrast medzi tieňmi farieb pri týchto
čiernobielych fotkách, napríklad ako vyniknú skaly spod snehu. Celá táto expozícia mi prináša pocit jednoduchosti a
usporiadanosti, čo sa mne osobne páči. Odporúčam zastaviť sa a v tichu si prejsť túto výstavu fotiek.
Petra Lichá

Neznáme Grónsko Luciana Očkovského
V obchodnom centre MAX vás mohli zaujať hneď dve fotografické výstavy. Jednou z nich je aj Nepoznané
Grónsko od advokáta, cestovateľa, kynológa, publicistu a skialpinistu JUDr. Luciana Očkovského.
Fotografie zachytávajú jedinečný pohľad na pokojnú, priam nedotknuteľnú arktickú krajinu. Súlad modrozelených odtieňov prírody vyvoláva v človeku pocit akejsi severskej melanchólie a tajomna. Autor nám nepribližuje
len zasnežené vrcholy hôr, či hladinu plnú ľadovcov, ale aj život domorodých ľudí. Tí sa prezentujú najmä svojou
tradičnou loveckou kultúrou, ku ktorej neodmysliteľne patria aj záprahy so psami.
Či už vás zaujmú tieto krásne stvorenia, či týčiace sa hory, alebo len malebná príroda - na tejto výstave si skrátka
prídete na svoje.
Nezabudnite, že autor bude (aj) o nepoznanej tvári Grónska hovoriť na prezentácii v sobotu o 16.00 v obchodnom
centre MAX. Ak ste čítali jeho knihy o Grónsku a máte ich doma, pokojne ich prineste na podpis. Autogramiáda je
istá.
Zuzana Goleinová

PROGRAM
(streda, 14. 10. 2015)
Veľká zasadačka MsÚ Poprad
18.00 Slávnostné otvorenie festivalu a
Projekcia súťažných filmov
Umelci na Jorassoch
r.: B. Delapierre, FR 2015
Na jeseň v roku 2014 bola vylezená čistým
alpským štýlom cesta Desmaison na Pointe
Margherira.
Ľadoví titani
r.: B. Smith, D. Pearson, AT, CA 2014
Najťažšie mixové lezenie a posúvanie hraníc
v modernom ľadovom lezení.
Akceptácia
r.: J. Matoušek, SK 2015
Úchvatný a extrémny prechod 23 dolín a 18
vysokohorských sediel na lyžiach vo
Vysokých Tatrách.

21.00 Projekcia súťažných filmov
Biele objatie
r.: B. Molnár, P. Magát, SK 2015
Milovníci zimy a snehu a ich adrenalínové
zážitky na pokraji pomyselnej priepasti.
Grónsko, rodisko ľadovcov
r.: P. Dutrievoz, FR 2013
Otec a jeho dvaja synovia objavujú krásy i
nebezpečenstvá grónskej ľadovej divočiny.
Smrť na Matterhorne
r.: G. Venzin, T. Remme, DE 2015
Úspech a tragédia počas prvovýstupu na
známy alpský vrchol – Matterhorn.

Zbierka pre Nepál

Riziko zimy očami filmára

Nezabudli sme ani na Nepál. Ukončenie zbierky na
zemetrasením postihnutý Nepál bude na našom/vašom
festivale. Zbierku pomáha robiť Slovenský horolezecký
spolok JAMES a práve na festivale máte poslednú šancu
byť jej súčasťou. Ak chcete pomôcť pri obnove
zemetrasením postihnutej krajiny, hľadajte vo vestibule
„urnu“ s označením zbierka pre Nepál.
V Poprade je posledná šanca prispieť, potom už
vyzbieraná suma pôjde na obnovu konkrétnej školy pod
Himalájami.

Biele objatie je názov slovenského filmu režisérskeho
tandemu Braňa Molnára a Petra Magátha. Vidieť ho môžete
už dnes vo večernom premietacom bloku. Oslovili sme
prvého z tvorivého tímu, Braňa Molnára.
„Sám robím adrenalínové zimné športy, mám rád aj
lyžovanie vo voľnom teréne. Keďže pár mojich kamarátov s
podobnými záľubami už nie je medzi nami, zdalo sa mi
vhodné zamyslieť sa nad rizikom, ktoré podobné športy
prinášajú. Rád by som mladým ľuďom priblížil nielen mieru
rizika, ale aj spôsob, ako mu predchádzať. Pri zimných
športoch v horách často stojíme nad pomyselnou
priepasťou, mali by sme niečo vedieť, aby sme do nej
nespadli,“ spresnil autor filmu Braňo Molnár.
Príprava filmu, zbieranie materiálu, nakrúcanie a
rozhovory s odborníkmi na lavínovú prevenciu i horskú
záchranu trvalo dlho. Niektoré zábery sú aj štyri roky staré.
„Som rád, že film je na festivale. Má šancu osloviť širšiu
komunitu mladých ľudí, pre ktorých sú Tatry a hory
všeobecne výzvou. Verím, že im Biele objatie niečo dá,“
uzavrel Braňo Molnár.

Okamihy v MAX-e
Druhou zo sprievodných výstav v zábavno-obchodnom
centre MAX sú Okamihy slovenského horolezca Petra
Hámora, ktorý má za sebou už mnoho náročných výstupov i
expedícií doma, ako aj v zahraničí. Fotografie ponúkajú na
obdiv krásu, ale aj nebezpečenstvo vysokohorského
prostredia. Táto výstava atraktívnych záberov z
himalájskych výšok mala premiéru na vlaňajšom ročníku
festivalu, jej „selektovaná“ verzia poteší oko aj dnes v
popradskom Max-e.
A čo hovorí o výstave sám autor? „Obdiv, pokora, rešpekt
a láska k horám je to, o čo by som sa chcel s vami
prostredníctvom týchto fotografií podeliť. Nádherný, aj keď
často nebezpečný a boľavý život v iných dimenziách – také
je výškové horolezectvo. Vlastne to ani nie je výstava
horských fotografií v pravom zmysle slova, pretože v
momente ich vzniku mi vôbec nešlo o umelecké stvárnenie
objektu, či technickú dokonalosť. Chcel som iba zvečniť čaro
týchto okamihov, aby som sa k nim mohol vracať vždy, keď
sa mi tu dolu zacnie po voľnosti a slobode.“
Zuzana Goleinová

Školákom
Festival aj tento rok ponúka špeciálne premietania pre
školy. Vo štvrtok a v piatok v sále popradského Domu kultúry
a v kine Mier v Spišskej Novej Vsi uvidia školáci štyri filmy.
Slovenský titul Biele objatie o milovníkoch zimy, lavínach a
lavínovej prevencii, americkú snímku Sen o kajakároch,
francúzsky film Umelci na Jorassoch o alpskom lezení a
Balloonskiing o heliskiingu v Rakúsku. Filmy trvajú dovedna
hodinu dvadsať.

www.mfhf.sk, horskyfilm@slovanet.sk, www.facebook.com/mfhf.sk

