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Zapraszamy na
III Spotkania z Filmem Górskim

Fot. Milan Kapusta

Już po raz trzeci zapraszamy Was do Zakopanego na Spotkania z
Filmem Górskim, mając nadzieję, że i tym razem odnajdziecie w nich coś dla
siebie. Dla jednych tym „czymś” będą filmy konkursowe, których w tym roku
otrzymaliśmy wyjątkowo dużo, i to z wielu zakątków świata. Innych być może
przyciągną reportaże dotyczące problematyki praw człowieka w Tybecie. To
nowość, którą chcemy Was zachęcić do nieco szerszego niż wymiar sportowy
spojrzenia na góry. Dla innych być może magnesem będzie specjalny pokaz
filmu „Prowokator” w Hotelu Górskim na Kalatówkach oraz spotkanie z jego
twórcami. A może część z Was przyjedzie na Spotkania specjalnie dla
Górskiego Kina Nocnego, w którym pokażemy m.in. unikatowy film niemy
„Górska Kotka” z Polą Negri w roli głównej? Większość z Was z pewnością
cieszy się na spotkania z wybitnymi górskimi osobowościami – m.in. Pavlem
Barabašem i Anną Czerwińską, którzy opowiadać będą o swojej górskiej
działalności. Do tego wystawy fotografii, w tym pokłosie organizowanego przez
nas po raz pierwszy Międzynarodowego Konkursu Fotografii Górskiej
„Przestrzeń życia”, druga edycja zawodów Zako Boulder Power, wystawa
malarstwa, koncert nieprzypadkowego, bo zakochanego w górach zespołu
Wolna Grupa Bukowina…
Mamy nadzieję, że dzięki różnorodności punktów programu oraz
jedynej w swoim rodzaju atmosferze Spotkań każdy z Was odnajdzie w nich
swoje góry, zaspokoi nieco tęsknotę za nimi, a może wręcz przeciwnie – stanie
się ich jeszcze bardziej głodny…
Zapraszamy na III Spotkania z Filmem Górskim.
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Aga, Ania, Gabi, Kuba, Michał

Program
III Spotkań z Filmem Górskim
Prolog: środa, 5 września
godz. 16.00, Galeria Sztuki na Kozińcu
Finisaż wystawy malarstwa Wiatr Halny ........................................ str. 6
godz. 19.00, Globus Café
Spotkania z Globusem: Ameryka Południowa ........................... str. 6
Dzień pierwszy: czwartek, 6 września
godz. 16.00, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny TPN
Przestrzeń zycia - rozstrzygnięcie ................................................. str. 7
godz. 17.00, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny TPN
Tatry Milana Kapusty ...................................................................... str. 7
godz. 19.00, Hotel Górski Kalatówki
Prowokator: spotkanie po latach .................................................. str. 8
Dzień drugi: piątek, 7 września
godz. 9.00, Kino Sokół
Blok filmów konkursowych ...................................................... str. 14-20
godz. 16.00, Kino Sokół
55 lat Trento Film Festival .............................................................. str. 9
godz. 20.30, Kino Sokół
Koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina ................................... str. 21
godz. 22.00, Kino Sokół
Górskie kino nocne ...................................................................... str. 10
Dzień trzeci: sobota, 8 września
godz. 9.00, Kino Sokół
Blok filmów konkursowych ...................................................... str. 14-20
godz. 12.00, Urząd Miasta Zakopane
Konferencja prasowa
godz.12.30,Ośrodek Edukacyjno-Muzealny TPN
Warsztaty Cyfrowa Kreacja Obrazu ............................................ str. 21
godz. 18.00, Kino Sokół
Świat oczami Pavla Barabaša ..................................................... str. 11
godz. 20.00, Kino Sokół
Gala finałowa konkursu filmowego ........................................ str. 14-20
godz. 24.00, Klub Ampstrong
Drinking Yeti Party & Stepping Sherpa Show
Dzień czwarty: niedziela, 9 września
godz. 9.30, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny TPN
Warsztaty Cyfrowa Kreacja Obrazu ........................................... str. 21
godz. 10.00, Plac Niepodległości
II Zawody Zako Boulder Power - eliminacje ............................... str. 22
godz. 12.00, Hotel Górski Kalatówki
Prawa człowieka w górach: Tybet ............................................... str. 12
godz. 16.00, Hotel Górski Kalatówki
Przypadki Anny Czerwińskiej ...................................................... str. 13
godz. 20.00, Plac Niepodległości
II Zawody Zako Boulder Power - finał ......................................... str. 22
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Spotkania na mapce
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Kuźnice

1

Kino Sokół - ul. Orkana 2

2

Hotel Górski Kalatówki

3

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny TPN
ul. Chałubińskiego 42a

4

Plac Niepodległości

5

Dom Turysty PTTK - ul. Zaruskiego 5

6

Galeria Sztuki na Kozińcu - ul. Koziniec 8

7

Globus Café - ul. Nowotarska 10

8

Klub Ampstrong - ul. Jagiellońska 18

9

Urząd Miasta Zakopane
ul. Kościuszki 13

Kuźnice

2

5

Finisaż wystawy “Wiatr halny.
Wrażenia i obrazy z Tatr”
Wiatr Halny. Wrażenia i obrazy z Tatr to niezwykła wystawa malarstwa
przygotowana przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przy współpracy
z Muzeum Tatrzańskim. Jest to zbiór blisko 150
dzieł: obrazów olejnych, pasteli i akwareli
z motywami tatrzańskimi, namalowanych przez
zauroczonych górami znanych polskich artystów.
Wiele prac nigdy wcześniej nie było
prezentowanych w Zakopanem. Oto, co pisze
o wystawie jej autorka Anna Król, która będzie
gościem finisażu:
Pierwszą część wystawy tworzą dzieła ukazujące
widoki Tatr, czyli krajobrazy, które każdy może
zobaczyć, przybywając na Podhale: Tatry
z perspektywy Poronina, Galicowej Grapy,
Głodówki, Bukowiny Tatrzańskiej, Harendy czy
Gubałówki. Etapem drugim podróży są Tatry
Wysokie. Następna odsłona to Tatry Zachodnie Kasprowy Wierch, Giewont, doliny:
Strążyska, Kościeliska i Chochołowska.
Z Tatrami nieodłącznie związani są
górale oraz ich praca. Ludzi gór ukazali
w rodzajowych scenach: Aleksander
Kotsis, Wojciech Gerson, Walery EljaszRadzikowski; w akwarelach - ukraiński
artysta Osip Kuryłas; w stylizowanych
kompozycjach - Zofia Stryjeńska;
w portretach - Władysław Jarocki.
Podróż w Tatry zamykają pełne
osobistych wrażeń dzieła Andrzeja Wróblewskiego, Ireny Trzetrzewińskiej
i Władysława Klamerusa. Ich góry to góry autentyczne, które - by przywołać
słowa Jana Kasprowicza - nie dają złudzenia, lecz dają wrażenie.

Spotkania z Globusem:
Ameryka Południowa
Clico South America Expedition 2007 to wyprawa
sześcioosobowej grupy uczniów chorzowskiego
liceum wraz z dwoma opiekunami, która odbyła się
w lutym 2007 roku. Był to pierwszy tak daleki wyjazd
w historii chorzowskiego „Katolika". Pomysłodawcą
wyjazdu byli Darek Wójcicki oraz Kajetan
Dobrowolski. Podczas miesiąca spędzonego
w Ameryce Południowej uczestnicy wyprawy zwiedzili
Santiago, Osorno, El
Calafate, El Chalten i Buenos Aires,
weszli na wulkan Puyehue w Andach oraz
zaliczyli Patagonię, gdzie odbyli trekking
do baz namiotowych pod Fitz Roy`em
i Cerro Torre w Parku Narodowym Los
Glaciares. Szczegółowe informacje oraz
galerię zdjęc z wyprawy znaleźc można
na stronie internetowej
www.clico.sae2007.com. Podczas
spotkania w Globus Café uczestnicy wyprawy podzielą się swoimi wrażeniami
z Clico South America Expedition 2007.
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Tatry Milana Kapusty
Milan Kapusta, znakomity słowacki fotograf, którego zdjęcia są ozdobą wielu
wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce tatrzańskiej. Od 1994 roku
pracuje jako fotoreporter
w Słowackiej Agencji
Prasowej TASR, dla której
wykonuje przede wszystkim
zdjęcia sportowe
i tatrzańskie. Cały świat
obiegły jego wstrząsające
fotografie dokumentujące
skutki katastrofalnego
huraganu, który nawiedził
słowackie Tatry Wysokie
w listopadzie 2004 roku.
Można było je oglądać m.in.
w k w a r t a l n i k u Ta t r y ,
wydawanym przez Tatrzański Park Narodowy. Milan jest związany z górami od
wielu lat, także jako alpinista. Wspinał
się m.in. w Tatrach, Alpach, Pamirze, na
Spitsbergenie i w Yosemitach. Za swoją
twórczość fotograficzną był wielokrotnie
doceniany - m.in. w 1993 roku, gdy
przyznano mu tytuł Mistrza Związku
Słowackich Fotografów. Był oficjalnym
fotografem prezydenta Słowacji Rudolfa
Schustera podczas jego wejścia na
Gerlach, a później także podczas wizyty
dyplomatycznej w Argentynie, Brazylii i Chile. Jego zdjęcia kilkakrotnie
nagradzano w konkursach fotografii prasowej na Słowacji, w Czechach
i Hiszpanii. W tym roku zdobył dwie
nagrody w konkursie fotografii górskiej,
odbywającym się podczas Vancouver
International Mountain Film Festival.
Warto odwiedzić galerię na oficjalnej
stronie internetowej Milana:
www.tatrafoto.sk.
Podczas czwartkowego spotkania
w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym
Tatrzańskiego Parku Narodowego Milan
zaprezentuje piętnastominiutową diaporamę ze swoich tatrzańskich fotografii.
Spotkanie będzie połączone z wernisażem wystawy słynnych zdjęć
dokumentujących kalamitę, które po raz pierwszy pokazane zostaną w Polsce.
Fotografie będzie można oglądać do końca września.

Przestrzeń życia
Milan Kapusta jest przewodniczącym jury
I Międzynarodowego Konkursu Fotografii
Górskiej Przestrzeń życia, który w tym roku po
raz pierwszy towarzyszy Spotkaniom z Filmem
Górskim. Szczegółowe informacje na temat
konkursu i nagrodzone prace - w osobnym folderze. Wystawę pokonkursową
oglądać można do końca września w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym TPN,
a nagrodzone prace - przy Krupówkach.
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„Prowokator”:
spotkanie po latach
Film Prowokator zrealizowany został w 1995 roku przez Krzysztofa Langa,
a jego akcja toczy się na początku XX wieku w Tatrach i w Zakopanem.
W rolach głównych wystąpili: Bogusław Linda,
Krzysztof Pieczyński, Danuta Stenka i Bartłomiej
Topa. Aktorzy, by móc zagrać sekwencje taternickie,
p r z e s z l i w c z e ś n i e j k u r s w s p i n a c z k o w y.
W najtrudniejszych scenach dublowali ich ratownicy
TOPR: Jan Krzysztof, Maciej Pawlikowski, Andrzej
Ziarko i Andrzej Lejczak. Film znany jest również ze
znakomitej muzyki, którą napisał Michał Lorenc,
jeden z najbardziej znanych polskich kompozytorów
muzyki filmowej, twórca ścieżek dźwiękowych m.in.
do filmów: 300 mil do nieba, Psy i Bandyta, trzykrotnie
nagradzany na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Kompozytor będzie gościem specjalnym spotkania, które zaplanowaliśmy po
projekcji filmu. Na Kalatówkach pojawi się także reżyser Prowokatora
Krzysztof Lang oraz ratownicy TOPR, którzy dublowali aktorów w scenach
wspinaczkowych. Niewykluczone, że o swoich wrażeniach z planu opowiedzą
także aktorzy. Spotkanie poprowadzi Maciej Krupa - dziennikarz, publicysta
i przewodnik tatrzański.
Prowokator, Polska 1995, 88'
Reżyseria: Krzysztof Lang
Akcja filmu toczy się na
przełomie 1909 i 1910 roku.
Artur Herling (Bogusław
Linda) zostaje aresztowany
i osadzony w cytadeli po
dokonaniu zamachu na
wysokiego urzędnika
rosyjskiej policji. Pewnego
dnia Herling ucieka
z więzienia z poznanym tam
Adamem Tańskim (Bartłomiej Topa). Razem przekraczają zieloną granicę
i jadą do Zakopanego, gdzie zatrzymują się u przyjaciół Adama - Marty (Danuta
Stenka) i Andrzeja (Krzysztof Pieczyński), poszukiwanego przez policję.
Andrzej, który jest taternikiem, zaraża Herlinga swoją
pasją zdobywania gór. Wkrótce mężczyźni
zaprzyjaźniają się. Andrzej mówi Herlingowi
o planowanym przez siebie zabójstwie naczelnika
warszawskiej cytadeli, oczekując, że ten udzieli mu
fachowej pomocy. Nie zdaje sobie sprawy, że
w osobowości przyjeciela zaszły poważne zmiany...
Dużą rolę odgrywa w filmie tatrzańska przyroda, na tle
której rozgrywa się znaczna część akcji. Bohaterowie
to zapaleni taternicy. - Początek naszego wieku, to
również początek taternictwa. Wówczas nie miało
ono jeszcze charakteru sportu wyczynowego, było raczej przejawem wolnego
ducha - mówi Krzysztof Lang. Mocną stroną filmu są zdjęcia Arthura Reinharta,
oraz muzyka Michała Lorenca, za którą kompozytor nagrodzony został na
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
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55 lat Trento Film Festival
Trento Film Festival, oficjalny partner Spotkań z Filmem Górskim, to
najstarszy i jeden z najważniejszych na świecie festiwali filmów górskich
i podróżnicznych. Po raz pierwszy zorganizowany
został w 1952 roku przez władze Trydentu i Club
Alpino Italiano jako International Film Festival of
Mountains Città di Trento. Impreza odbywa się na
przełomie kwietnia i maja, a jej główną częścią
jest międzynarodowy konkurs filmów górskich
i podróżniczych. Towarzyszą mu m.in.
retrospektywy filmowe, międzynarodowy przegląd
wydawnictw górskich oraz wystawy i spotkania
z ludźmi gór. Festiwal jest zrzeszony w International
Alliance for Mountain Film. W tym roku trydencki
festiwal odbył się już po raz 55. i z tej okazji
zaprosiliśmy do
Zakopanego jego dyrektora, Italo Zandonellę
Calleghera. W bloku 55 lat Trento Film Festival
zaprezentujemy ponadto trzy filmy, które zdobyły
w Trydencie Złote Gencjany (Genziana d'oro)
Cimes et Merveilles (Szczyty i cuda),
Francja 1952, 52’
Reżyseria: Samivel.
Dokumentalny film ukazujący piękno alpejskiej
przyrody, nakręcony przez Paula Gayeta-Tancrède
(posługującego się pseudonimem artystycznym
Samivel), francuskiego alpinistę, poetę, malarza,
fotografa i filmowca. Zdobywca pierwszej Złotej Gencjany - Grand Prix
International Film Festival of Mountains
Città di Trento (obecnie Trento Film
Festival).
Hire Himalaya (Twoje Himalaje),
Hiszpania 2003, 40’
Reżyseria: Alberto Inurrategi.
Pełen pasji hołd złożony przez
baskijskiego himalaistę Alberto Inurrategi
bratu Felixowi. Pełen przemyśleń, pytań
i głębokiego żalu po stracie partnera, z którym realizował plan zdobycia Korony
Himalajów. Felix Inurrategi zginął w lipcu 2001 roku podczas zejścia ze szczytu
Gasherbrum II, swojego dwunastego
ośmiotysięcznika. Film zdobył Złotą Gencjanę 51.
Trento Film Festival. Zwyciężał także na festiwalu
w Kendall oraz na zeszłorocznym Przeglądzie
Filmów Górskich w Lądku-Zdroju.
Extremo Sul (Ekstremalne południe),
Brazylia 2005, 92’
Reżyseria: Sylvestre Campe, Monica Schmiedt.
W marcu 2003 roku pięciu alpinistów wyrusza na
Ziemię Ognistą, daleko na południe wysunięty
zakątek Ameryki Południowej, z zamiarem
zdobycia niedostępnego szczytu Monte Sarmiento (2300 m n.p.m.).
Nieoczekiwane zdarzenia zamieniają dokument o wyprawie w portret klęski
i frustracji jej uczestników. Laureat Złotej Gencjany 53. Trento Film Festival.
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Górskie kino nocne
W Górskim Kinie Nocnym obejrzymy dwa archiwalne filmy, których akcja
rozgrywa się w górach. Propagandowy Czarci Żleb z 1949 roku warto
zobaczyć przede wszystkim ze względu na tatrzańskie plenery i gościnny
występ słynnych góralskich przewodników. Prawdziwą gratką będzie jednak
niemiecka Górska Kotka - nakręcony w Finlandii niemy film z Polą Nagri.
Czarci Żleb, Polska 1949, 98'
Reżyseria: Tadeusz Kański
Zrealizowany w tatrzańskiej
scenerii dramat sensacyjny
osnuty wokół udaremnionej
akcji przemytu cennych dzieł
sztuki na Zachód, przez
granicę polskoczechosłowacką. Góral
Jasiek (w tej roli Tadeusz
Szmidt), który był kiedyś
przemytnikiem, teraz jako
żołnierz Wojsk Ochrony
Pogranicza odbywa służbę
w swych rodzinnych stronach, w Tatrach. Pod wpływem swoich przełożonych,
a także dzięki miłości do pięknej Hanki, staje się prawym obywatelem.
Przyczynia się do udaremnienia przemytu zorganizowanego przez polskiego
arystokratę. Warto dodać, że ten słuszny ideologicznie film był jednym
z pierwszych w karierze Aliny
Janowskiej (Hanka), a wystąpili
w nim także legendarny kurier
tatrzański Józef Krzeptowski
i słynny przewodnik Tadeusz
Gąsienica Giewont.
Górska Kotka (Die Bergkatze),
Niemcy 1921, 79'
Reżyseria: Ernst Lubitsch
Zwariowana komedia
rozgrywająca się w bajkowej
scenerii. Młody porucznik w drodze na swoją
nową placówkę zostaje porwany przez bandę
zbójców. Jej herszt nie wie jednak, że
w uprowadzonym wojskowym zakochała się jego
córka. W tytułowej roli Górskiej Kotki (dystrybutor
w międzywojennej Polsce nadał filmowi tytuł
Dzika Kotka) wystąpiła największa eksportowa
gwiazda polskiego niemego kina Pola Negri, czyli
Apolonia Chałupiec (1897-1987). Aktorka wcieliła
się w postać herszta bandy zbójców, a więc
zagrała rolę dla siebie nietypową, wykazując
niezwykły talent komediowy. Jedyna Polka,
u której stóp leżała cała męska część Hollywood,
grała najczęściej role uwodzicielskich, namiętnych, a zarazem świadomych
siebie kobiet. Nazywano ją nawet słowiańską boginią miłości. O swój image
dbała także poza ekranem - sławne są jej liczne i burzliwe romanse m.in.
z Charlesem Chaplinem i Rudolfem Valentino.
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Świat oczami Pavla Barabaša
Pavol Barabaš to autor wielu filmów górskich i podróżniczych,
opowiadających o ludziach żyjących i działających w ekstremalnych
warunkach. Uczestniczył
z kamerą w odkrywczych
ekspedycjach na wszystkie
s i e d e m k o n t y n e n t ó w.
Penetrował potężną jaskinię
w masywie Chimanta
w Wenezueli i brał udział
w pierwszym przejściu Gór
Ellswortha na Antarktydzie.
Filmował dzikie plemiona
w lasach tropikalnych Nowej
Gwinei i nad afrykańską
rzeką Omo oraz Indian
żyjących w wenezuelskiej
dżungli. Fascynuje go każde spotkanie z obcą kulturą i obserwowanie
człowieka w skrajnych sytuacjach. Jego filmy niosą z sobą wielki szacunek dla
przyrody, siłę duchową i moralną świadomość. Otrzymał za nie ponad 180
nagród na całym świecie, m.in. na festiwalach filmów górskich w Trydencie,
Banff i Vancouver. Nagrody zdobywał także na pierwszych dwóch edycjach
Spotkań z Filmem Górskim, za filmy Amazonia Vertical i Przemiany Tatr. Jest
laureatem prestiżowej nagrody Krzyształowe Skrzydło, przyznawanej
naj więks zy m osobowoś ciom Słowac ji .
Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej
o twórczości naszego gościa, zapraszamy na
stronę jego studia filmowego - K2 Studio:
www.k2studio.sk.
Podczas sobotniego spotkania obejrzymy
półgodzinną prezentację multimedialną Świat
oczami Pavla Barabaša. Pavol zabierze nas
w podróż przez siedem kontynentów. Przed nami
m.in. rafting na Syberii, eksploracja pięknych
i potężnych jaskiń Wenezueli, spotkanie
z mieszkańcami Nowej Gwinei, którzy wciąż żyją
w epoce kamienia łupanego, i wędrówka Górami
Ellswortha na Antarktydzie. Zaliczymy wszystkie strefy klimatyczne, od -50 do
+50 stopni Celsjusza.
Nieznana Antarktyda
(Naznama Antarktida),
Słowacja 2007, 40’
Reżyseria: Pavol Barabaš
Relacja z wyprawy kierowanej
przez słowackiego polarnika
Petera Valušaka, której
członkowie weszli na Mount
Vinson (5140 m n.p.m.) najwyższy szczyt Antarktydy.
Dokonali tego jednak w pionierski sposób - przeszli 350 kilometrów wyruszając
z samej granicy kontynentu. - Antarktyda Was zadziwi absolutną czystością. To
sterylna czystość ciszy, powietrza i śniegu, ale także ducha. Najwyższe góry
tego lodowego kontynentu są tak odległym miejscem na naszej Ziemi, że
człowiek po kilku tygodniach ciągnięcia sań zapomina o całym świecie i jego
problemach. Myśli kłębiące się zwykle w głowie ustępują miejsca drogocennej
czystości umysłu. To jedno z najpiękniejszych uczuć, jakie człowiek może
doświadczyć - mówi Pavol Barabaš.
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Prawa człowieka w górach:
Tybet
Blok Prawa człowieka w górach odbywa się pod patronatem Amnesty
International, a przygotowaliśmy go przy współpracy z Międzynarodowym
Festiwalem Filmowym Watch
Docs. Prawa człowieka
w filmie. W tym roku
postanowiliśmy się skupić
na sytuacji w Tybecie.
Przygotowaliśmy dwa filmy
o tym kraju, znajdującym się
od 58 lat pod chińską
okupacją, oraz dyskusję
z Adamem Koziełem,
tybetologiem z Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka.
Obecność Amnesty
International będzie doskonałą okazją, aby przed Chińskimi Igrzyskami
Olimpijskim 2008 podpisać petycję przeciwko łamaniu praw człowieka
w Tybecie i napędzaniu konfliktu w Darfurze poprzez handel bronią
z Sudanem. Dla wielu z nas góry to przede
wszystkim wolność. Ale góry to też wielka
odpowiedzialność za siebie i za drugiego
człowieka, o której musimy pamiętać
w szczególności, gdy łamane są prawa człowieka,
prawa mieszkańców gór. Podczas III Spotkań
z Filmem Górskim w Zakopanem każdy może dać
świadectwo, że korzystając z własnej wolności nie
pozostaje obojętny na tragiczne problemy
i solidarnie wspiera dążenia innych do uzyskania
wolności.
Tybet: Krzyk śnieżnego lwa (Tibet: Cry of the Snow Lion), USA 2002, 104'
Reżyseria: Tom Peosay.
Efekt dziesięciu lat pracy i wielu podróży do Tybetu, Indii i Nepalu reżysera
Toma Peosay'a. Wielokrotnie nagradzany film dokumentujący kulturę i historię
Tybetu. Ukazuje dramat narodu tybetańskiego pod chińską okupacją, a także
wysiłki jego duchowego przywódcy Dalaj Lamy XIV na rzecz pokojowego
rozwiązania kwestii Tybetu. Film zdobył Nagrody Specjalne Jury na
najważniejszych festiwalach filmów górskich - Trento Film Festival i Banff
Mountain Film Festival. Doceniono go
także w Popradzie i Grazu.
Oddanie i opór: Buddyzm i walka
o wolność religii w Tybecie (Devotion
and Defiance: The Tibetan Struggle for
Religious Freedom), USA 2004, 34'
Reżyseria: Marni Kravitz.
Ponad pół wieku temu komunistyczne
Chiny zajęły Tybet i wydały wojnę buddyzmowi tybetańskiemu, który jest
rdzeniem tożsamości Tybetańczyków. Mimo zrównania z ziemią niemal
wszystkich klasztorów na Dachu Świata, drakońskich kar, i brutalności sił
bezpieczeństwa, Tybetańczycy nie zamierzają wyrzec się swej wiary, modląc
się i walcząc o lha gjal lo - zwycięstwo bogów.
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Przypadki Anny Czerwińskiej
Anna Czerwińska to najwybitniejsza obecnie polska himalaistka. Jest
absolwentką wydziału farmacji Warszawskiej Akademii Medycznej, doktorem
nauk farmaceutycznych.
Wspina się od trzydziestu
pięciu lat w górach całego
świata. Ma na swoim koncie
wiele kobiecych przejść
trudnych technicznie dróg
w Tatrach i Alpach (w tym
północnej ściany
Matterhornu latem i zimą).
Brała udział w wielu
wyprawach w najwyższe
góry świata, zdobywając
m.in. siedem ośmiotysięczników (licząc tylko główne wierzchołki). Jest
pierwszą (i jedyną) Polką, która zdobyła Koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty
wszystkich kontynentów. Napisała sześć książek górskich: Dwa razy
Matterhorn (współautorka Krystyna
P a l m o w s k a ) , Tr u d n a g ó r a
Rakaposhi, Broad Peak '83, Nanga
Parbat - góra o złej sławie, Groza
wokół K2, i Korona Ziemi.
W 2000 roku otrzymała za swoją
działalność górską Kolosa - nagrodę
przyznawaną podróżnikom
i odkrywcom. W 2006 roku
doceniono ją także na Explorers
Festival w Łodzi, gdzie za całokształt dokonań dostała prestiżową nagrodę
Explorera. Jest również laureatką Srebrnego Krzyża Zasługi oraz srebrnego
medalu za wybitne osiągnięcia sportowe.
W tym roku, jako liderka wyprawy Śladami Wandy Rutkiewicz pojechała do
Karakorum z zamiarem zdobycia dwóch kolejnych ośmiotysięczników - Broad
Peak (8047m n.p.m.) i K2 (8611m n.p.m.). Podczas akcji górskiej na
pierwszym ze szczytów uległa jednak nieszczęśliwemu wypadkowi, i z powodu
kontuzji ręki zakończyła działalność górską. 20 sierpnia Broad Peak zdobyli jej
trzej koledzy - Jerzy Natkański, Jacek Teler i Olaf Jarzemski. Na Spotkaniach
Ania i jej goście opowiedzą o ostatniej wyprawie i pokażą zdjęcia z Karakorum.
Wcześniej obejrzymy słynny film Dariusza Załuskiego Przypadki Pani Ani.
Przypadki Pani Ani,
Polska 2001, 25'
Reżyseria: Dariusz Załuski
Ty t u ł o w a P a n i A n i a t o
oczywiście znakomita
himalaistka Anna Czerwińska,
a film to garść wspomnień
z różnych wypraw
i jednocześnie relacja
z udanego wejścia wiosną
2001 roku na Lhotse (8516 m
n.p.m.). Podczas wspinaczki
na czwarty szczyt świata Ania dzieli się z nami swoimi przemyśleniami na
temat życia i wspinania. Obraz wyróżniono na festiwalach filmów górskich
w Vancouver, Trydencie, Moskwie, bułgarskim Sliven i polskim Lądku-Zdroju.
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Konkurs filmowy
Do konkursu filmowego III Spotkań z Filmem Górskim zakwalifikowanych
zostało dwadzieścia filmów z Polski, Słowacji, Austrii, Niemiec, Włoch, Wielkiej
Brytanii, Norwegii, USA
i Argentyny. W tym roku po
raz pierwszy Grand Prix
festiwalu (nagroda pieniężna
wy s ok oś c i 1000 euro)
przyzna jury, w skład którego
weszli ludzie filmu i gór:
słowacki filmowiec Pavol
Barabaš (przewodniczący)
i himalaistka Anna
Czerwińska (piszemy o nich
na str. 11 i 13), a także reżyser filmów dokumentalnych Szymon K. Kapeniak,
dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Paweł Skawiński, oraz Jakub
Brzosko z Biura Organizacyjnego SzFG. Podczas uroczystej Gali przyznane
zostaną także: Nagroda Burmistrza Zakopanego, Nagroda Dyrektora
Tatrzańskiego Parku Narodowego, Nagroda Publiczności, oraz Nagroda
Sponsora Głównego - firmy The North Face. Oryginalne statuetki wykonał
w drewnie zakopiański rzeźbiarz Marcin Rząsa.
Vysoka na lane (Wysoka na
linie), Słowacja 2006, 9'
Reżyseria: Stanislav Guzak
W y s o k a w Ta t r a c h
Słowackich często bywa
obierana za cel
wysokogórskich wędrówek.
Wejście na jej szczyt
w towarzystwie przewodnika
tatrzańskiego może być
niezwykle pouczające.
Doświadczony przewodnik pokazuje, jak wybierać drogę pośród skalnych
perci, i uczy szacunku do górskiej przestrzeni. Nagrodą za trud wspinaczki jest
widok z wierzchołka Wysokiej, uchodzący za najpiękniejszy w całych Tatrach.
To prawdziwa uczta dla ducha.
W poszukiwaniu czasu bez
Mistrza Fibiego,
Polska 2006, 50'
Reżyseria: Marek Klonowski
Podróż przez Amerykę
Północną ku jej najwyższemu
szczytowi może być
niepowtarzalną przygodą
życia. Pierwszy solowy
trawers Mount McKinley jest
dla Marka Klonowskiego próbą zmierzenia się z własnym lękiem i poczuciem
samotności. Autor udowadnia w swoim filmie, że najważniejszy nie jest cel, ale
droga do niego, często pełna zaskakujących zwrotów akcji.
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Konkurs filmowy
Zum Dritten Pol (Na trzeci biegun), Niemcy 2007, 90’
Reżyseria: Andreas Nickel
Szwajcarski alpinista Norman
Dyhrenfurth w latach 19521986 wziął udział w siedmiu
wielkich wyprawach
w Himalaje - jako przewodnik,
operator kamery
reżyser.
Szczyt wysokogórskiej kariery
osiągnął w 1963, wchodząc
z grupą Amerykanów na
Mount Everest nową drogą
Hornbein-Couloir. Jego pierwsze filmy z Everestu obiegły świat.

Set in Stone (Zespolny ze skałą),
Wielka Brytania 2006, 48’
Reżyseria: Alastair Lee, David Halsted
Twórcy filmu, który nosi podtytuł Profile
of a Lakeland Climber (Portret wspinacza
z Lakeland), podążają śladami jednego
z najlepszych brytyjskich wspinaczy Dave'a Birketta. Jego pasja i żądza przygód
sprawiły, że stał się legendą tego sportu.
Bohater szuka magicznych linii na skałach
w rodzinnym Lake District i prowadzi
najbardziej znane drogi tego rejonu The Return of the King (E9 6c) i Nowt Burra
Flee'in Thing (E8 6c). Obraz nakręcony
został przy wykorzystaniu innowacyjnych
technik, m.in. animacji.

Nie ma totamto
Polska 2007, 8'
Reżyseria: Marcin Tasiemski
Ze sporą dawką
samokrytycyzmu, humoru
i zdrowego dystansu do
własnych możliwości, Marcin
Tasiemki opowiada o swoim treningu wspinaczkowym w skałach. Pourywane
więzadła w kolanach oraz brak partnera wspinaczkowego nie stanowią dla
niego poważnego problemu. W ramach treningu wytrzymałościowego schodzi
nawet pod ziemię szukając tam mocy i woli walki.
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Konkurs filmowy
Loop (Pętla), Norwegia 2006, 78’
Reżyseria: Sjur Paulsen
Dociekania na temat postaw
współczesnego człowieka
wobec przemijania, ukazane
na przykładzie czterech osób,
które wybrały ekstremalny styl
życia i dokonały radykalnych
wyborów. Czterdziestolatek
po zdobyciu trudnego szczytu
wykonuje skok BASE. Dwójka
rybaków zmęczonych życiem
w Narviku postanawia podjąć
wyzwanie niebezpiecznego zjazdu narciarskiego na archipelagu Lofotów.
Kierowca karetki pogotowia spędza czas siedząc samotnie w wieży pośrodku
wielkiego lasu i strzegąc go przed pożarem. Film przesiąknięty filozofią Arne
Naessa, twórcy świadomej ekologii.
Arco Rock Legends
(Skalne legendy Arco),
Włochy 2006, 16’
Reżyseria: Francesco
Mansutti, Vinicio Sfefanello
Wspinanie jest sposobem na
życie, co potwierdzają gesty
i słowa najlepszych wspinaczy.
Daniel Andrada, Josune
Bereziartu, Yuji Hirayama,
Maurizio Manolo Zanolla,
Flavio Crespi, Angela Eiter i Tomas Mrazek opowiadają o wspinaniu jako pasji,
która angażuje ciało i umysł. Kulisami ich opowieści i marzeń są dobrze znane
polskim wspinaczom skały w Arco.
E 11, Wielka Brytania 2006, 42’
Reżyseria: Paul Diffley
Historia przejścia pierwszej drogi
wycenionej na E11 (8c+ w skali francuskiej)
w Szkocji. Film opowiada o zmaganiach
z drogą jej autora Dave’a MacLeoda, jego
frustracjach, oraz olbrzymim, mentalnym
i fizycznym wysiłku podjętym podczas
wspinania. Na Rhapsody nie ma spitów,
a długość lotu może dojść do 22 metrów, co
zwykle kończy się poważną kontuzją. Pasji
Dave'a z niepokojem przygląda się jego
żona.
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Konkurs filmowy
Fatima’s Hand (Dłoń Fatimy), Niemcy 2006, 40'
Reżyseria: Jens Hoffman
Mali to egzotyczne państwo
położone w zachodniej
Afryce. Na jego terytorium
znajduje się Dłoń Fatimy skała budząca strach
i szacunek. Dwie Norweżki
postanawiają wspiąć się na
nią i dokonać skoku BASE.
Wyprawa nie przebiega
jednak zgodnie z planem
i zamienia się w ryzykowną
przygodę. Kobiety stają twarzą w twarz z biedą, afrykańskimi mitami
i śmiertelnym niebezpieczeństwem.
First Ascent: Didier versus the Cobra
(Pierwsze przejście: Didier vs The Cobra), USA 2006, 24’
Reżyseria: Peter Mortimer
Szwajcar Didier Berthod
podejmuje wyzwanie
przejścia legendarnej rysy
w kanadyjskim Squamish
B.C. The Cobra to rysa,
w której fragmentach ledwo
mieści się jeden palec.
Reżyser nie ogranicza się
jednak do dokumentowania
wielokrotnych prób przejścia
tej formacji skalnej, ale stara się wejść w psychikę swojego bohatera. Pokazuje
jego otwartość, zdystansowane, oraz filozoficzne podejście do życia
i wspinania.
Töchter des Hindukusch
(Córki Hindukuszu),
Niemcy 2006, 43'
Reżyseria: Marc Eberle
W wysoko położonych
dolinach Hindukuszu
w północno-zachodniej
części Pakistanu, niedaleko
granicy z Afganistanem, żyje
ludność Kalaszów. Pomimo dominacji muzułmańskiej Kalaszowie zachowali
religię pogańską, a ich pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione. Sami
utrzymują, że są potomkami armii Aleksandra Wielkiego. Historia koncentruje
się na życiu młodych kobiet, ich tradycyjnych rytuałach, codziennych
zajęciach, marzeniach i ambicjach.
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Konkurs filmowy
Powroty, Polska 2007, 20'
Reżyseria: Marek Dudek
Przyroda mówi do nas
językiem obrazu. Symbolem.
Konfrontacja człowieka
z przyrodą sprowadza się do
pytania o sens wartości
ponadczasowych. Naturalni
mieszkańcy Alp - zwinne
koziorożce alpejskie,
prowadzą uporządkowany
tryb życia, zgodny z rytmem
natury. Dla człowieka bywa
on często niedościgłym marzeniem. Natura uświadamia nam, jak bardzo
komplikujemy swoje życie. Powroty do gór i ich niezmiennych zasad są dla
ludzi lekarstwem, jakiego nie znajdą nigdzie w dolinach.
Linea di eleganza (Linia elegancji), Włochy 2006, 19’
Reżyseria: Elio Orlandi
Trudną wyprawę na
północno-wschodnią ścianę
Fitz Roy'a w Patagonii
najlepiej opisują słowa
reżysera filmu: Podeszliśmy
do tej góry z pokorą
i szacunkiem. Zero heroizmu,
całkowita rezygnacja
z komercji, mediów
i sponsorów. Wyłącznie
zdrowy alpinizm opierający się na relacjach międzyludzkich. Bez sukcesu za
każdą cenę, bez pośpiechu, bicia rekordów i pozostawiania w tyle partnerów.
W miarę wspinania, w ciszy, odnaleźliśmy wiarę w siebie, realizując dzień po
dniu naszą Linię elegancji.
Light of the Himalaya
(Światło Himalajów), USA
2006, 69'
Reżyseria: Michael Brown
Nepal to dla większości z nas
kraj pobłogosławiony
oszałamiającym pięknem
natury, nad którym wznoszą
się najwyższe szczyty
świata. Przez ludzi z Zachodu postrzegany jest jako kraina fantastyczna
i magiczna. Jednak w Nepalu żyje jedna z najbiedniejszych nacji na świecie.
Wielu jej mieszkańców cierpi z powodu ślepoty. Doktor Jeff Tabin łączy pasję
wspinania z pomocą cierpiącym ludziom. Przyłącza się do ekspedycji
wyruszającej na Mount Everest.
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Konkurs filmowy
Un eremo nella neve (Pustelnia w śniegu), Włochy 2006, 23’
Reżyseria: Tullio Bernabei, Alessandro Beltrame
Dokument opowiada historię
małej zimowej wyprawy,
której celem jest dotarcie do
niedostępnej pustelni San
Giovanni all’Orfento, wykutej
w skałach gór Maiella,
w c e n t r u m A p e n i n ó w.
Uczestnicy wyprawy
doświadczają surowości
życia w pustelni i zgłębiają
duchowość miejsca. Są
jednocześnie świadomi, że ich doświadczenia to nic w porównaniu
z dziewięcioma latami spędzonymi w pustelni San Giovanni przez Pierto
Morrone, czyli Papieża Celestyna V.
Mexico - inny wymiar,
Polska 2007, 9'
Reżyseria: Eliza Kubarska
Wspinacze-eksplorerzy Eliza
Kubarska i David
Kaszlikowski wyruszają
w podróż przez Meksyk.
Wę d r u j ą p r z e z u k r y t e
w dżungli miasta Majów, lasy
deszczowe Chiapas i wielkie
skalne urwiska na północy
kraju. Wspinają się na trzystumetrowy trudny filar w Górach Chihuahua oraz
wytyczają nową wielowyciągową drogę na dziewiczej ścianie w kanionie
Huasteca - Arte de Malaria (7b+). Impresja Mexico- inny wymiar jest poetycką
relacją z poważnej wyprawy wspinaczkowej.
Mountains Without Barriers
(Góry bez barier), USA 2006, 24'
Reżyseria: Michael Brown
Erik i Andy są doświadczonymi ludźmi gór.
Erik wszedł na Mount Everest, a Andy
pokonywał klasyczne ściany w Dolomitach.
Nie wspinają się dla widoków, bo obaj są
niewidomi. Muszą odnaleźć swoją drogę
przez dotyk. Mountains Without Barriers to
film o potędze ludzkiej psychiki. To film
o ludziach, którzy udowadniają, że nie ma
kogoś takiego jak niesprawna fizycznie
osoba. Są tylko fizycznie niesprawne
technologie.
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Konkurs filmowy
Desert Bouldering
(Pustynny bouldering),
Austria 2007, 12'
Reżyseria: Christian Schuller
Wspinanie w sercu pustyni na
ogromnych blokach skalnych,
w zakazanych miejscach?
Dlaczego nie! Piękny Piękny
film o boulderingu,
zaprawionym słońcem,
piachem i wiatrem pustyni,
a także smakiem parzonej
herbaty, z doskonałą muzyką w tle. To nic, że skała bywa krucha...

Cerro Torre. Ritmo latino en la cara oeste
(Cerro Torre. Latynoskie rytmy na zachodniej ścianie), Argentyna 2006, 46’
Reżyseria: Ramiro Calvo
Dwie równoległe historie
muzyków i wspinaczy.
Pierwsi marzą o nakręceniu
teledysku w Circo de los
Altares, w niesamowitej
scenerii u podnóży
zachodniej ściany Cerro
Torre w Patagonii. W tym
samym czasie wspinacze
pokonują zachodnią ścianę
Cerro Torre linią wytyczoną
w 1974 roku przez członków klubu Ragni di Lecco. Pełen ironii i humoru film o
etyce współczesnego wspinania ze znakomitymi scenami alpinistycznymi.

The Line (Lina),
Polska 2006, 5'
Reżyseria: Dominik Zadęcki
- Don’t fuck with my Zen, man!
– powiedział ponoć Dean
Potter, guru highline, kiedy
poproszono go o zgodę na
sfilmowanie jego
ekstremalnych przejść.
Autorzy filmu realizując The Line, postanowili opowiedzieć o stanie ducha
i przeżyciach wewnętrznych, które osiągają śmiałkowie balansujący na
rozpiętej pomiędzy skałami linie. Sugestywny obraz i specjalnie
skomponowana do niego muzyka tworzą niezwykły nastrój podkreślony
pięknem podlesickich krajobrazów.
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Koncert zespołu
Wolna Grupa Bukowina
Miłośnikom poezji śpiewanej oraz wędrówek po bieszczadzkich i beskidzkich
szlakach Wolnej Grupy Bukowina przedstawiać nie trzeba. Wielu z nas uczyło
się grać na gitarze przy
akordach Bukowiny, Pejzaży
Harasymowiczowskich, czy
Majstra Biedy. Chociaż trudno
w to uwierzyć, Wolna Grupa
Bukowina ma już ponad
trzydzieści pięć lat.
Zadebiutowała w 1971 roku na
Giełdzie Piosenki Turystycznej
w Szklarskiej Porębie. Zespół
przyjechał z Buska-Zdroju,
a jego liderem był Wojciech
Bellon. Wkrótce stał się
legendą piosenki turystycznej. WGB miała formułę zespołu otwartego, toteż
występowało z nią wielu znanych wykonawców i muzyków (m.in Michał Lorenc).
Po śmierci lidera w 1985 roku grupa zawiesiła działalność, ale powróciła na
scenę po siedmiu latach. Obecnie występuje w składzie: Grażyna Kulawik śpiew, Wojciech Jarociński - śpiew, gitara, Wacław Juszczyszyn - śpiew, gitara,
Wojciech Maziakowski - gitara basowa. Pozostaje wierna klimatowi, jaki
stworzył jej lider, o czym będzie się można przekonać podczas piątkowego
koncertu w Kinie Sokół.

Warsztaty
Cyfrowa Kreacja Obrazu
Warsztaty Cyfrowa Kreacja Obrazu (edycja VII/2007) organizowane są
w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym TPN przez patrona medialnego III Sotkań
z Filmem Górskim - serwis ŚwiatObrazu.pl.
Sobota 8 września 2007:
godz. 12.30 - Uroczyste otwarcie warsztatów Cyfrowa Kreacja Obrazu
(Bogusława Słota, ŚwiatObrazu.pl), godz. 12.30-13.30 - Zaawansowana
edycja wideo z wykorzystaniem oprogramowania AVID Liquid (KSK
Dystrybucja), godz. 13.30-14.15 - Praca z amatorskimi kamerami HD firmy
Sony (Romuald Borkowski, Sony Poland), godz. 14.15-15.00 - Praktyczne
akcesoria do amatorskich kamer HD Sony (Romuald Borkowski, Sony
Poland), godz. 15.00-16.30 - Projektory multimedialny w zastosowaniach
kinowych i fotograficznych (Tomasz Jaroszewicz, Epson).
Niedziela 9 września:
godz. 9.30-10.30 - Kadrowanie w fotografii (Gabriela Buzek-Garzyńska),
godz. 10.30- 12.30 - Warsztaty fotograficzne z modelką (Piotr Parvi, Sony),
godz. 12.30-13:30 - Profesjonalna postprodukcja fotografii
z wykorzystaniem tabletów WACOM (KSK Dystrybucja), godz. 13.30-14.15
- Podstawy zarządzania kolorem w fotografii cyfrowej (Tomasz Kuciński,
Epson), godz. 14.15-16.30 - Cyfrowy warsztat fotograficzny - skanowanie,
przygotowanie oraz profesjonalny druk fotografii kolorowych i czarno
białych - zajęcia teoretyczno warsztatowe (Tomasz Kuciński, Epson), godz.
16.30 - Losowanie nagród wśród uczestników warsztatów (Bogusława
Słota, ŚwiatObrazu.pl).

21

II Zawody Zako Boulder Power
im. Bogusia Probulskiego
Tegoroczne zawody Zako Boulder Power, oprócz swojego stricte sportowego
charakteru, mają znaczenie symboliczne. Od tej edycji będą poświęcone
wybitnemu zakopiańskiemu
wspinaczowi Bogusiowi
Probulskiemu. W ten sposób
chcemy przypomnieć młodym
pokoleniom wspinaczy
wyjątkową postać w historii
polskiego taternictwa
i himalaizmu.
Tak jak przy organizacji
zeszłorocznych zawodów,
również i tym razem techniczną
stroną imprezy zajmie się
zaprzyjaźniona z nami ekipa
katowickiego Centrum
Wspinaczkowego Transformator. W trakcie zawodów wystąpią rezydenci
Klubu Ampstrong - Dj Space i Dj Bikini
Inspector, grający muzykę break&beat
i drum&base.
Głównym sponsorem zawodów jest firma
HiMountain. Imprezę wspierają także: TOPR,
The North Face, Przedsiębiorstwo
Budowlano-Inwestycyjne Nes-Bud,
Powerade, oraz Klub Ampstrong.
Boguś Probulski
Urodził się w 1953 roku w Krakowie. Od
najmłodszych lat ciągnęło go w Tatry.
Był członkiem Klubu Wysokogórskiego
Zakopane oraz zawodowym ratownikiem
TOPR. Wspinał się w Tatrach, Alpach,
Kaukazie, Andach, Pamirze i Himalajach.
Jego największym sukcesem było przejście
południowej ściany Annapurny w 1981 roku
i wytyczenie nowej drogi (wspólnie
z Maciejem Berbeką) zadedykowanej Janowi
Pawłowi II. Za ten wyczyn otrzymali z rąk
ówczesnego Ministra Sportu Złoty Medal za
wybitne osiągnięcia sportowe.
Brał udział w kilku zimowych wyprawach
himalajskich (m.in. na Manaslu
i Kanczendzongę - obydwie zakończone
sukcesem), wspinał się w Tatrach, gdzie
dokonał wielu ekstremalnych przejść (m.in.
pierwsze zimowe przejście Direttissimy
Kazalnicy Miętusiej). W Kaukazie dokonał przejścia bardzo trudnej drogi
Myszalajewa na Czatyn Tau (5049 m n.p.m.).
Jako jeden z niewielu zakopiańskich wspinaczy regularnie trenował na
skałkach w okolicach Zakopanego (m.in. na Kogutkach, Jastrzębiej Turni
i u wylotu Doliny Lejowej). W górach wspinał się m.in. z Ryszardem
Gajewskim, Maciejem Pawlikowskim, Krzysztofem Żurkiem, Maciejem
Berbeką i Zdzisławem Kiszelą. Zginął 29 grudnia 1994 roku w czasie samotnej
wspinaczki na północnej ścianie Giewontu.

22

Sponsor główny
Spotkań z Filmem Górskim

Sponsor główny
konkursu fotograficznego

Sponsor główny
zawodów wspinaczkowych

Wspierają nas także

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

WWW.THENORTHFACE.COM

