
7. mednarodni festival 
gorniškega filma 
Domžale

Ponedeljek, 15/4 ob 19:00

LHOTSE 2000
(Slovenija, 2000)
Avtorja: Milan Romih, Aco Pepevnik
Dolžina: 41 min
Slovenska odprava, ki je potekala med 7. apri-
lom in 9. junijem 2000, je uspešno preplezala 
četrto najvišjo goro sveta. 19. maja, ob 10.25 
po slovenskem času, sta vrh 8516 metrov viso-
ke gore osvojila Milan Romih in Aco Pepevnik. 
A to ni film zgolj o plezanju, saj si med poto-
vanjem do gore akterji postavljajo vprašanja o 
gorniški etiki, odvisnosti lokalne ekonomije od tu-
ristov in plezalcev ter o smislu življenja nasploh.

SKRIVNOST 8c
(Slovenija, 2012)
Avtor: Uroš Knez
Dolžina: 4 min
V Sopoti pri Laškem se Izidor Zupan poda na 
plezanje težke smeri »The Secret«, ki je ocenjena 
z 8c. V kratkih minutah podoživimo plezalčevo 
vnemo, vztrajnost, moč, odločenost in zmago-
slavje, ko končno prispe na vrh smeri, ne manjka 
pa niti hudomušnosti in iskrenega zadovoljstva.

Festival bo v Celju slavnostno odprl častni 
pokrovitelj, župan Celja, Bojan Šrot.

Torek, 16/4 ob 18:00

VAS, DALEČ 
OD VSEGA
(Himalaya, Le Village Suspendu, Francija, 2012)
Avtorja: Anne in Erik Lapied
Dolžina: 76 min
V indijski himalajski pokrajini Ladakh na višini 
4000 metrov živijo Tashi in njegove sestre. V idi-
lični vasici, kjer nimajo elektrike, ljudem edini vir 
toplote predstavlja majhen štedilnik, v katerem 
kurijo z jakovimi iztrebki. Ljudje so več mesecev 
v letu izolirani zaradi snega in plazov. Le pozimi, 
ko reka zamrzne, postane prehodna. Takrat je 
edina možnost, da ljudje pretovorijo les za izgra-
dnjo hiš iz odmaknjenih dolin do vasi. Pot po ledu 
pa je zelo nevarna …

Torek, 16/4 ob 20:00

DIREKTNA BAVARSKA
(Bavarian direct, Nemčija, 2013)
Avtorja: Max Reichel in Franz Hinterbrandner
Dolžina: 76 min
Slavna brata Huber, Alexander in Thomas, sta v 
tokratno dogodivščino povabila vzhodnotirolske-
ga prijatelja Maria Walderja; njihov cilj je bil, kot 
vedno, drzen in visokoleteč. Prosto naj bi preple-
zali skoraj sedemsto metrov visoko steno Mount 
Asgarda na Baffinovih otokih. Fizični in psiholo-
ški izziv takšnega dejanja je kajpak nepredsta-
vljiv in poleg izjemne pripravljenosti zahteva tudi 
obilo timskega duha in prilagajanja.

SEZONA
(A temporada, Brazilija, 2013)
Avtor: Erick Grigorovski
Dolžina: 4 min
Zdi se, da je čisto običajen plezalski dan in Wal-
do se odpravi na plezanje, ne vedoč, kaj ga 
čaka. Kar naenkrat je soočen z izzivom, ki ga 
popolnoma obsede. Celo sezono se trudi s pro-
blemom, za katerega verjame, da je njegov naj-
večji dosežek do zdaj. Dokler ne najde novega 
»življenjskega« projekta …

Sreda, 17/4 ob 18:00

BERNARD BOVET -  
STAREC S KAMERO
(Bernard Bovet Le Vieil Homme A La Camera, 
Švica, 2012)
Avtor: Nasser Bakhti
Dolžina: 100 min
Bernard Bovet je devetdesetletni mož, ki v sto-
tih minutah tega dokumentarca pred gledalca 
razgrne silno bogato bero svojih življenjskih iz-
kušenj. Skozi spomine na daljna leta z začetka 
dvajsetega stoletja pa vse do sodobnosti poskuša 
povedati, kaj je v življenju zares pomembno. Nje-
gova družina, tradicija, zaupanje, delo pastirja in 
pridelovalca sira visoko v gorah, velika ljubezen 
do amaterskega filma, ljudi in gora.

Sreda, 17/4 ob 20:00

LETALSKA DRUŽBA 
HANUMAN: LET 
NAD EVERESTOM
(Hanuman Airlines: Fly Over Everest, ZDA, 2011)
Avtor: Hamilton Pevec
Dolžina: 28 min
Babu, devetindvajsetletni mož, oče in prvak v ka-
jaku, bi rad s padalom poletel z vrha Everesta, 
toda še nikoli v življenju se ni podal v visoke gore. 
Lakpa, sedemintridesetletni mož, oče in vrhunski 
gorski vodnik z mnogimi izkušnjami z Everesta, 
bi se rad v kajaku spustil od izvira Gangesa do 
njegovega izliva v ocean, vendar ne zna plavati. 
Bosta izzivalca znala strniti moči in se učiti eden 
od drugega, da bosta njuna izziva uspela?

POGUMNO DO 
ORJAŠKIH ČEBEL
(Facing The Giant Bees, Francija, 2011)
Avtor: Jérôme Ségur
Dolžina: 52 min
Divja nepalska čebela velja za največjo izmed 
vseh čebeljih vrst na svetu. Njen pik je lahko celo 
usoden. Le najbolj drzni in pogumni se upajo so-
očiti s to ogromno žuželko, da bi prišli do zlatega 
zaklada, ki si ga človek želi že od pradavnine 
– sladkega divjega medu. Moti se bo na lov za 
medom podal prvikrat in bo gledalca odpeljal 
na tri vrtoglave čebelje avanture. Mu bo uspelo 
pretentati čebele ter se soočiti z lastnim strahom 
in ga premagati?

Vstopnina 4 EUR.



Četrtek, 18/4 ob 18:00

IZ OSRČJA BALKANA 
- V ISKANJU RISA
(In The Heart Of The Balkans In Search Of The 
Lynx, Nemčija, 2011)
Avtorja: Cornelia Volk in Jochen Schmoll
Dolžina: 44 min
Georgi Ivanov in njegova ekipa nastavijo šest pa-
sti v makedonskem narodnem parku Mavrovo, v 
upanju, da bodo ujeli silno redko vrsto, najred-
kejšo mačko v Evropi – balkanskega risa. Zgodi 
se čudež: mladi ris se ujame in biologi ga po-
imenujejo Marko. Morda bodo prvikrat posneli 
balkanskega risa v gibanju. Nekaj časa sledijo 
njegovim navadam in gibanju po gozdovih Ma-
kedonije, potem pa Marko izgine. Le kje je?

ŽIVLJENJE JE
(Život je, Črna Gora, 2012)
Avtor: Vladimir Perović
Dolžina: 48 min
Malo lahko za nekatere ljudi pomeni veliko. 
Prebivalci gorske regije Cuce v Črni gori nima-
jo veliko od svoje suhe, kamnite zemlje: mala 
polja, travo za živino, ki raste med kamenjem, 
divja sadna drevesa, vodo, ki pronica naravnost 
iz skale, divje čebele, ki v visokih drevesnih duplih 
skrivajo med. Toda vse te drobne stvari pomenijo 
življenje. Avtor filma se sprašuje, kaj je človek, ki 
živi na tem trdem krasu: suženj narave ali njen 
enakopravni zaveznik?

Četrtek, 18/4 ob 20:00

TEŽAVE V VENE-
ZUELSKI DŽUNGLI
(Venezuela Jungle Jam, Belgija, 2012)
Avtor: Sean Villanueva O'Driscoll
Dolžina: 44 min
Vesela druščina glasbeno nadarjenih plezal-
cev se tokrat poda v globino venezuelskih trop-
skih gozdov. Zagledali so se v izredno težavno, 
500-metrsko previsno steno mizaste gore Amuri 
Tepui. V steno se spravijo za več kot deset dni, 
čas pa si krajšajo z novimi skladbami, za katere 
upajo, da jih bodo ponesle na sam rob stene. Do 
vrha pa je še daleč in potrebno je veliko energije 
ter pozitivne naravnanosti, da bi premagali pol-
kilometrski plezalski izziv.

HONNOLD 3.0
(ZDA, 2012) 
Avtorja: Peter Mortimer, Josh Lowell
Dolžina: 32 min
Alex Honnold velja za najbolj drznega solo ple-
zalca svoje generacije. Vprašanje, ki si ga zasta-
vlja večina njegovih gledalcev in občudovalcev, 
je, kako mu v tej nevarni igri uspe najti ravno-
vesje med čisto ambicijo in samoohranitvenim 
nagonom? Verjetno je njegov največji dosežek 
do sedaj t. i. Yosemitski trojček – v samo 19 urah 
je uspel preplezati Mt. Watkins, El Cap in Half 

Dome. Skoraj ves čas je plezal solo!

Petek, 19/4 ob 18:00

UBIJAJOČA LEPOTA
(Killing Beauty, Slovaška)
Avtor: Rastislav Hatiar
Dolžina: 18 min
Himalajski velikan K2 je bil zelo dolgo gora brez 
imena. Ker je tako skrit in odmaknjen, razisko-
valci dolgo niso vedeli zanj. Nanj pelje samo ena 
pot: preko enega najdaljših ledenikov na svetu, 
ledenika Baltoro. Pravzaprav obstaja še ena pot, 
toda do zdaj si še nihče ni upal niti pomisliti na-
njo. Čeh Dalibor Carbol in Slovak Juraj Klea sta 
prva, ki sta si brez dodatnega kisika in podpore 
iz doline drznila poizkusiti vzpon na goro z ja-
dralnimi padali.

PEŠČENJAK
(Sandstone, Češka, 2012)
Avtor: Petr Kašpar
Dolžina: 30 min
V severovzhodnem delu češke zgodovinske po-
krajine Bohemia najdemo izjemno zanimivo 
plezalno območje: Adršpach, Teplické skály in 
Ostaš. Predstavijo nam ga tamkajšnji plezalci Jit-
ka in Luboš Mázl, Dušan Stoupa Janák in bratje 
Stráník, svoj pogled na plezanje v tem delu Češke 
pa strneta tudi tamkajšnji legendi Bohumil Sýkora 
in Tomáš Čada, ki sta v peščenjaku pustila izje-
mno sled in pisala njegovo plezalsko zgodovino.

POTOVANJE
(The Journey, Avstralija, 2013)
Avtor: Sharyn Jones
Dolžina: 19 min
Carol Hurst je šestkratna avstralska prvakinja v 
kajaku na divjih vodah, vendar lahko prehodi le 
sto metrov naenkrat. Paul Pritchard je bil v osem-
desetih eden najdrznejših in najuspešnejših ple-
zalcev in alpinistov na svetu, danes pa ima pa-
ralizirano celotno desno stran telesa. Junaka se s 
triciklom podata na 1158 kilometrov dolgo pot iz 
Lhase v Katmandu in naprej do baznega tabora 
pod Everestom. Zgodba o skrajnih naporih ter 

neverjetni predanosti in vztrajnosti.

Petek, 19/4 ob 20:00

AUTANA
(VB, 2012)
Avtor: Alastair Lee
Dolžina: 55 min
Britanca Leo Houlding in Jason Pickles ter Ame-
ričan Sean Leary se odpravijo na divjo pustolo-
vščino v osrčje Amazonije. Domišljijo jim buri ve-
likanska mizasta gora Autana, ki s svojo vzhodno 
steno kar kliče po prvenstveni smeri. Plezalci mo-
rajo pred vstopom v steno premagati neprizane-
sljivo džunglo, kar je morda celo težje od samega 
plezanja. Težavne zunanje okoliščine pa so le del 
velikega izziva, ki se skriva v vsakem izmed njih.

ODISEJADA 
STARE SMERI
(Verticalmente Démodé, Italija, 2012)
Avtor: Davide Carrari
Dolžina: 18 min
Nekateri izzivi nas dobesedno prikujejo nase za 
velik del življenja, pri plezalcih so to ponavadi iz-
jemno težke smeri, ki jim od začetka niso kos. »Ni 
najtežja smer na svetu, je pa prav gotovo najtežja 
smer, ki sem jo preplezal.« Tako izjemni italijanski 
plezalec Maurizio Manolo Zanolla opiše smer, ki 
se je loteva na zelo kompleksen način. Motiva-
cija in zmožnost, potrpežljivost in vztrajnost so 
tiste lastnosti, ki Manolu omogočijo splezati tudi 
to smer.


