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Drage novinarke in novinarji!

13. Festival gorniškega filma diha s polnimi pljuči, po dveh uvodnih dneh
v znamenju filma Free Solo in predavanja o alpinistični odpravi na
Everest pred 40 leti se v ljubljanskem Cankarjevem domu, celjskem
Mestnem kinu Metropol, Linhartovi dvorani v Radovljici in Mestnem kinu
Domžale zvrsti še pet dni navdihujočih zgodb posameznikov, ki
premikajo meje v plezanju in alpinizmu, skrivnostnih gorskih kultur,
veličastnih podob gora, dih jemajočih pustolovščin in močnih
naravovarstvenih sporočil, nagrajence pa razglasimo v petek, 22.
februarja, po večerni projekciji filma Manaslu v Cankarjevem domu.

Festival gorniškega filma je svojo trinajsto izvedbo začel v velikem slogu – s
projekcijo najbolj zaželenega filma letošnjega leta, Free Solo, na treh prizoriščih
hkrati, v Ljubljani, Celju in Radovljici, kjer so v ponedeljek filmske dvorane pokale
po šivih. V torek zvečer so v razprodani Linhartovi dvorani Cankarjevega doma
navdušili člani alpinistične odprave Everest 1979. Andrej Štremfelj, z Nejcem
Zaplotnikom slovenski prvopristopnik na Everest, je veličastno obudil spomin na
legendarno himalajsko odpravo, na predavanju se mu je pridružilo še 13 članov
takratne 25-članske posadke, ki je garala za jugoslovansko zmagoslavje na najvišji
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gori sveta.

Na ljubljanskem festivalskem sporedu je še vrsta predavanj, že danes bosta
najuspešnejša slovenska alpinista 2018 Aleš Česen in Luka Stražar spregovorila o
odmevnem vzponu na karakorumski sedemtisočak Latok I s severne strani,
najuspešnejša alpinistka 2018 Marija Jeglič bo v četrtek predstavila svojo
zavidljivo bero vrhunskih vzponov v gorah, stenah in lednih slapovih po širnem
svetu, športni plezalec Klemen Bečan pa bo občinstvo v soboto popeljal na
plezalno popotovanje po svetu. V Slovenijo prihajata še ameriški alpinist Colin
Haley, svojevrsten rekorder Patagonije, ki je med drugim z Alexom Honnoldom v
manj kot 21 urah prečil celoten greben Torrejev, ter avstrijski alpinist Hansjörg
Auer, mojster soliranja najzahtevnejših smeri. Konec tedna bosta v Ljubljani
predstavitev težko pričakovane avtobiografije Tista lepa leta – Spomini Rada
Kočevarja in okrogla miza Komisije za alpinizem PZS o problematiki vrtanja v
gorah.

V petek, 22. februarja, ob 22. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v
Ljubljani po projekciji filma Manaslu (ta je na sporedu ob 20.00) razglasimo
nagrajence 13. Festivala gorniškega filma. Mednarodna žirija, ki jo sestavljajo
Španec Javier Barayazarra, predsednik Mednarodne zveze gorniškega filma,
najuspešnejši hrvaški alpinist in filmski ustvarjalec Stipe Božić ter argentinski
Slovenec Marko Magister, industrijski oblikovalec, fotograf in snemalec, bo
podelila glavno nagrado mesta Domžale ter nagrade in pohvale po posameznih
kategorijah filmov (alpinizem, plezanje, gore, šport in avantura ter gorska narava
in kultura), posebno nagrado bo podelila tudi žirija RTV Slovenija, ki jo sestavljajo
Aleša Valič, Andrej Otovčevič in Andraž Pöschl.

Vljudno vabljeni v festivalski vrvež in na kronanje filmskih zmagovalcev letošnjega
festivala!
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