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Sreda, 17. februar, ob 18:00

 ► VISOKI IN MOGOČNI 
(High and mighty, ZDA, 2014)
Režija: Nick Rosen
Dolžina: 20 min
Kategorija: plezanje
Plezanje visokih balvanov – kjer padec lahko po-
meni hudo poškodbo – ni šport za strahopetne. Če 
dodamo še težavnost, ki je v samem vrhu dana-
šnjega plezanja, lahko situacija hitro uide nadzoru. 
Spremljajte Daniela Woodsa in njegov epski boj, ko 
poskuša premagati svoje strahove in preplezati 
problem The Process, ki bi lahko pomenil nov mej-
nik v plezanju visokih balvanov.

 ► SPOPAD NA 
PEKLENSKEM RANČU
(Showdown at Horseshoe hell, ZDA, 2014)
Režija: Zachary Barr
Dolžina: 20 min
Kategorija: plezanje
24 ur Peklenskega ranča je najbolj divji dogodek 
v plezanju. To je kombinacija ultramaratona in 
glasbenega festivala, kjer se najboljši plezalci in 
popolni začetniki pomerijo v tekmi od zore do mra-
ka, kjer ne manjka mlečne kisline in piva. A šalo 
na stran, tekmovanje je sila resno: bosta Nic Berry 
in Mason Earle kos superplezalcu Alexu Honnoldu?

 ► ORBAYU 
(Francija, 2014)
Režija: Nina Caprez
Dolžina: 26 min
Kategorija: plezanje
V območju narodnega parka Picos de Europa, ki se 
imenuje Naranjo de Bulnes, se skriva smer Orbayu, 
strma 50-metrska lepotica na nadmorski višini 
2000 metrov. Trinajst neverjetnih raztežajev, de-
tajl z oceno 8c in neverjetna izpostavljenost. Spo-
mladi leta 2014 sta se s smerjo spoprijela Cedric 
Lachat in Nina Caprez, poleg fizične moči pa sta za 
uspešen vzpon potrebovala tudi usklajene misli.

Sreda, 17. februar, ob 20:00

 ► MOŽ TREH CIN – 
CHRISTOPH HAINZ
(Three Peaks Man – Christoph Hainz, Italija, 2014)
Režija: Norbert Vieider
Dolžina: 38 min
Kategorija: plezanje
Izkusite prvi prosti solo vzpon prek strme severne 
stene Velike Cine. V vsega 48 minutah se je Chri-
stoph Hainz povzpel od vznožja stene pa do vrha 
mogočne gore. Nastal je privlačen film, ki prikazu-
je ta neverjeten podvig. Med posnetke plezanja so 
vključeni pogovori s Hainzevimi prijatelji in sople-
zalci, ki nam predstavijo svoj pogled na velikega 
človeka in alpinista.

 ► ČRTA NA NEBU 
(A line across the sky, ZDA, 2014)
Režija: Josh Lowell in Peter Mortimer
Dolžina: 40 min
Kategorija: alpinizem
Prečenja masiva Fitz Roya je eden najbolj zažele-
nih ciljev v modernem alpinizmu: naporno popo-
tovanje, ki je neustrašno dvojico v 4000 navpičnih 
metrih plezanja popeljalo prek sedmih čudovitih 
vrhov. Nihče pa si ni mislil, da bi lahko bilo preče-
nje tako zabavno. Pridružite se Tommyju Caldwellu 
and Alexu Honnoldu na navdušujočem – in obča-
sno tudi presneto smešnem – podvigu, ki jima je 
prinesel zlati cepin.

 ► MODRA UTOPIJA
(Bluetopia, Avstralija, 2014)
Režija: Simon Blair in Pete Wyllie
Dolžina: 15 min 
Kategorija: gore, šport in avantura
Če želimo človeštvu zagotoviti dostojno priho-
dnost, se moramo ponovno naučiti sodelovati. V 
avstralskih Modrih gorah smo se to odločili preiz-
kusiti v praksi: skupaj smo posneli neodvisni film, 
pri katerem ni bilo vpleteno nobeno podjetje. Radi 
plezamo, tečemo in skačemo s padalom, tokrat 
pa smo svoje dogodivščine, s katerimi se najraje 
ukvarjamo v teh gorah, ki nam predstavljajo drugi 
dom, skrbno posneli.

Četrtek, 18. februar, ob 18:00

 ► MERU 
(ZDA / Indija, 2014)
Režija: Jimmy Chin in Elizabeth Chai Vasarhelyi
Dolžina: 89 min
Kategorija: alpinizem
Odlično posnet film, ki pripoveduje skrajno na-
peto zgodbo. Po dramatičnih preobratih v svojih 
življenjih se trije tesni prijatelji, ki spadajo med 
najboljše alpiniste na svetu, spopadejo s svojimi 
demoni in neprizanesljivimi silami narave ter po-
skusijo preplezati Shark's Fin na gori Meru, najbolj 
tehnično zahtevnem in nevarnem vrhu v Himalaji, 
na katerega še ni stopila človeška noga.

Četrtek, 18. februar, ob 20:00

 ► K2: DOTIK NEBA 
(K2: Touching the sky, Poljska / VB / Nemčija, 
2014)
Režija: Eliza Kubarska
Dolžina: 72 min
Kategorija: alpinizem
Poleti 1986 se je več ducat alpinistov z vsega sveta 
zbralo pod K2, toda tisto sezono je že kmalu za-
znamovalo zaporedje tragičnih dogodkov, zaradi 
katerih je dobila ime »črno poletje«. Tistega leta 
je na gori namreč umrlo kar trinajst ljudi. Skoraj 
trideset let pozneje otroci alpinistov, ki so umrli na 
K2, odidejo na odpravo, da bi našli odgovor na več-
no vprašanje: kakšna je cena strasti?

 ► CHRIS BONINGTON – 
ŽIVLJENJE IN VZPONI
(Chris Bonington – Life and climbs, Italija, 2014)
Režija: Vinicio Stefanello
Dolžina: 22 min
Kategorija: alpinizem
Chris Bonington – eden največjih alpinistov druge 
polovice dvajsetega stoletja – se spominja zgodb 
in pustolovščin iz življenja, ki ga je posvetil raz-
iskovanju in plezanju na najvišje gore sveta. Pri-
družite se mu na popotovanju po poteh spominov, 
ki nam prikaže najgloblje in najbolj plemenite, po-
gosto pa tudi nasprotujoče si občutke alpinista in 
človeka.

Petek, 19. februar, ob 18:00 in 20:00

 ► Projekcija nagrajenega 
/ zmagovalnega filma!
Cena posameznih sklopov filmov: 5 €.




