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Gabika Rečková tentokrát ako porotkyňa festivalu
Písal sa 13. október 1993 a svoju kapitolu začal písať Medzinárodný festival horských
filmov v Poprade. Vtedajšou riaditeľkou festivalu bola Gabriela Rečková. Po rokoch je
Gabika na festivale opäť, tentoraz v úlohe porotkyne.
osobou, ktorá nám veľmi pomohla, bola vtedajšia
riaditeľka festivalu v kanadskom Banffe. Bola veľmi
ústretová, dokonca sem prišla nasledujúce leto a
doniesla nám nejaké staršie filmy, ktoré sme potom
premietali. Takto nejako sa to formovalo v začiatkoch.
V tých časoch filmov s horskou tematikou asi nebolo
veľa, aj technika bola na inej úrovni...

Ako si spomínaš na 90. roky, kedy to vlastne celé
začalo?
Môj manžel sa vtedy venoval skalolezectvu a natočil
film o tom, ako lezie jednu cestu v Buoux. Film sa
dostal na rôzne horské festivaly. My sme sa tak ocitli na
jednom z festivalov vo Švajčiarsku v Les Diablerets.
Bolo to inak 2 týždne po našej svadbe, tak to bolo
takmer ako naša svadobná cesta. Tam sme zažili
atmosféru horského festivalu a to nás veľmi oslovilo.
Keď sme sa vrátili domov, povedali sme si, prečo
neurobiť takýto festival aj v Poprade. Vraveli sme, že tu
by sa to hodilo, je tu na to prostredie, žijú tu ľudia, ktorí
chodia radi do hôr, venujú sa takýmto horským
aktivitám. Ja som v tom čase pracovala na Mestskom
úrade v Poprade, a tak sme s touto myšlienkou oslovili
vtedajšieho primátora pána Madáča.Ten bol veľmi
ústretový a povedal, že nás podporí. Popritom sme
hľadali kontakty na filmárov. S tým nám pomohol
Claude Rémy, s ktorým sme sa zoznámili na festivale
vo Švajčiarsku. Po technickej stránke sme sa
nakontaktovali na filmárov v Bratislave, Slovenský
filmový ústav a na mnohých ďalších. Mesto Poprad,
JAMES, Slovenský filmový ústav - Národné kinematografické centrum, Slovenský filmový zväz a Slovenská
filmová tvorba Koliba vytvorili Nadáciu Horský film,
ktorá sa potom stala organizátorom festivalu. Ďalšou

Filmy boli rôznych veľkostí, 8-milimetrové, 16-milimetrové, 35-milimetrové... A na každý formát sme potrebovali mať špeciálnu techniku, takže v tomto smere to
bolo náročnejšie. Druhou vecou bolo, že filmy sa
prekladali simultánne. Prekladatelia sedeli priamo v
sále a prekladali. To so sebou prinášalo aj mnoho
úsmevných situácií, ako napríklad keď preložili, že do
špáry sa nezaložil frend, ale priateľ (z anglického friend
= priateľ). Neviem či to nebol aj Igor Koller, ktorý
následne napísal pre prekladateľov slovník horolezeckých termínov. V priemere sme na festival dostávali
zhruba 150 filmov a z nich sme potom robili predvýber.
Určite to nebolo také veľké množstvo ako je v
súčasnosti. Bolo to aj tým, že natočiť film sa nedalo tak
jednoducho ako je tomu dnes.
Čo bolo najťažšie v prvých rokoch pri organizovaní
festivalu?
Každý mal na festivale na starosti niečo iné, takže to asi
neviem tak dobre posúdiť. Manžel sa staral o finančné
zabezpečenie, čo si myslím, že asi bolo dosť náročné
presvedčiť ľudí, že sa oplatí podporiť tento festival. Ja
som mala na starosti komunikáciu so zahraničím,
s filmármi, získavanie filmov. Najdôležitejšie bolo asi
získať peniažky, filmárov a celé to nejako rozbehnúť.
Husársky kúsok sa nám podaril, keď sa nám do
Popradu podarilo získať Edmunda Hillaryho.
(pokračovanie na strane 2)

55 rokov na skalách a v horách
Meno Igora Kollera v horolezeckom svete zaiste netreba predstavovať. Poznajú ho
starší i mladší, skúsení lezci i adepti horolezectva. Jeho meno je s popradským festivalom spojené už od svojho počiatku.
"Popradský festival poznám veľmi dobre a dá sa
povedať, že som bol pri jeho začiatkoch. Keď sa pred
rokmi manželia Rečkovci vracali z festivalu vo Švajčiarsku, zastavili sa u mňa a pýtali sa na rady, ako takýto
festival zorganizovať v Poprade, pýtali sa na kontakty.
Ako Slovenský horolezecký spolok JAMES, kde som
bol v tom čase sekretár, neskôr jeho predseda, sme
festival od začiatku podporovali. Festival je fantastická
vec pre každého, nielen pre horolezcov, ale pre
všetkých, ktorí majú radi outdoor. Treba poďakovať
všetkým, ktorí ho organizujú, od manželov Rečkovcov
po Hámorovcov, že vydržali pri tom 30 rokov. Nie je to
ľahká práca," vyznáva sa zo svojho vzťahu k Medzinárodnému festivalu horských filmov v Poprade Igor
Koller. Na tomto jubilejnom 30. ročníku bude tento
skúsený bratislavský lezec v úlohe hosťa: "Teším sa, že
tento rok budem na festivale ako hosť. Sedemdesiatka
je na krku, a to je trochu dôvod bilancovať."

Igor Koller v multimediálnej prezentácii a besede pod
názvom 55 rokov na skalách a v horách predstaví časť
svojho života, ktorú spojil s horami a skalami. Aj v
sedemdesiatke je aktívny, stále turistikuje a lezie. Nech
je i životný príbeh Igora Kollera motiváciou a inšpiráciou
pre všetkých, ktorí sa v horách radi hýbu. Igora Kollera
a jeho prezentáciu budete môcť zhliadnuť vo veľkej
zasadačke mestského úradu v Poprade vo štvrtok od
18.00 h
(mnna)

Gabika Rečková tentokrát ako porotkyňa festivalu
(dokončenie zo strany 1)
Na festivale v Trente sme sa zoznámili s mnohými
ľuďmi, s ktorými sme potom spolupracovali ešte dlhé
roky ako napríklad s Mariom Corradinim, Alexom
Ľvovom a mnohými ďalšími. Na projekcii filmu Everest
- Sea to Summit sedel jeho autor Michael Dillon za
mnou. Po tom, čo to skončilo, som ho hneď oslovila s
tým, aby prišiel na festival do Popradu. No a Michael
Dillon eštte v tom roku do Popradu naozaj prišiel. Bol to
jeden z tých, ktorý nám veľmi fandili a pomáhali. Veľmi
sa mu v Poprade páčilo a keď odchádzal, dal mi list s
tým, že si ho mám prečítať až na druhý deň. V tom liste
bolo napísané, že to bol najlepší festival, na ktorom bol
a že nám veľmi drží palce a aby sme v tom pokračovali.
No a Michael Dillon bol práve ten, ktorý nám pomohol s
Hillarym, aby prišiel na náš festival. Samozrejme na
festivale boli aj stresy a vtedy som si hovorila, oj, keď
raz prídem na festival len tak, že si sadnem a nebudem
musieť nič riešiť..
A ten čas prišiel...
Áno, ten čas prišiel, keď sme potom po 6 rokoch

odovzdali festival Hámorovcom. To som vtedy naozaj
chodila na festival len tak pozrieť, vychutnať si filmy.
Teraz, keď som tu v úlohe porotkyne je to opäť o niečo
iné. Je potrebné pozrieť si všetky filmy, zhodnotiť, určiť,
ktorý je vhodný na ocenenie a aké atď.
S akými reakciami ste sa stretli po 1. ročníku?
Ohlasy boli priaznivé. Bolo to niečo iné a na prvý ročník
prišlo naozaj veľmi veľa ľudí. Vtedy sa to konalo len v
priestoroch mestského úradu, vo vestibule boli veľké
obrazovky, aby filmy mohlo vidieť čo najviac ľudí. Už po
1. ročníku sa ukázala potreba zväčšiť kapacitu. My sme
v tom čase mali o 30 rokov menej, mali sme nadšenie,
entuziazmus, vedeli sme, že to spravíme.
Na čo sa najviac tešíš na tomto ročníku?
Možno na ten moment, keď sa zhodneme s porotou
na víťazných filmoch. Festi valy sú vždy o stretnutí
s ľuďmi, ktorí majú nejakú spoločnú tému a ja sa
veľmi teším, že tu opäť stretnem k opec starých
známych.
(mna)

Adam Lisý: Po červenej domov

Jedným zo siedmich slovenských filmárov, ktorý sa predstaví na tomto festivalovom
ročníku, bude aj Adam Lisý. Jeho dokument Po červenej domov si môžete pozrieť v
piatok v súťažnom bloku o 15.00 h.
Ako prebiehalo samotné natáčanie?
Boli sme dohodnutí, že niekoľko dní strávim s nimi a
pozbieram čo najviac materiálu. Vždy aspoň raz za
týždeň, keďže cesta mala trvať cca 10 týždňov. Ostatné
museli natočiť sami, čo mal na starosti tata Janči.
Odviedol super prácu.
Ako ste sa spoznali s rodinkou, ktorá hrá vo filme
hlavnú úlohu?
Popíšte, prosím, v krátkosti našim čitateľom, o čom je
film Po červenej domov.
Film mapuje veľmi netradičný a trúfalý, ale zároveň
veľmi krásny projekt rodiny Maznacovcov, ktorá sa
vybrala na 770 km dlhú Cestu hrdinov SNP s tromi
malými deťmi Stankom, Jankom a Kolomankom. Film
podľa mňa otvára úplne iné obzory toho, čo všetko je
možné s deťmi podniknúť.
Čo Vás priviedlo k tvorbe tohto filmu?
K tvorbe filmu na priviedla náhoda. Cesta hrdinov SNP
mi je veľmi blízka a jeden film s touto cestou spojený
som už natáčal, a tak vždy, keď vidím niečo kde sa
objaví slovné spojenie Cesta hrdinov SNP, spozorniem.
A tak tomu bolo aj teraz. Stačil jeden príspevok na
facebooku a myšlienka bola v hlave.
Kto prišiel s myšlienkou?
Myšlienku natočiť film o tejto ceste mali v hlave už Janči
a Evit Mazancovci pred tým, ako sme sa spoznali. Ja
som videl ich kampaň, kde zbierali prostriedky na
natáčanie filmu a jediné čo ma trápilo bolo to, prečo s
natáčaním neoslovia práve mňa.
Prečo ste zvolili práve takýto názov filmu? Má to mať
nejaký hlbší, skrytý odkaz?
Áno, je tam trochu taký skrytý odkaz toho, ako sa vývoj
tohto projektu otočil. A síce, že z putovania po červenej
značke z Dukly na Devín sa stalo putovanie PO
ČERVENEJ značke DOMOV.

S rodinkou som sa paradoxne spoznal až počas toho,
ako už boli na ceste. Pôvodne boli dohodnutí s iným
kameramanom, ktorý to však bohužiaľ (alebo vďaka
Bohu) po pár dňoch vzdal. To bola pre Maznacovcov
veľmi nepríjemná situácia, ale keďže som im dal o sebe
pred časom vedieť, hneď ma oslovili ako náhradníka.
Máte nejaké vtipné, úsmevné zážitky?
Veľkou úsmevnou chvíľu celého natáčania bolo to, že
som mal doma manželku v deviatom mesiaci spolu s
dvojročným synom. Takže tá nebola z toho vôbec
nadšená a pred každým dňom, keď som odchádzal, mi
hovorila, že už to príde. Našťastie všetko dobre
dopadlo a pôrod som stihol.
Čo Vás priviedlo k filmárčeniu?
K filmárčeniu ma priviedol práve festival dobrodružných
filmov v našom meste. Bol som sa tam pozrieť a bol
som z toho taký nadšený, že som si povedal, že o rok
musím byť jeho súčasťou. Ku kamere som mal blízko
už dlhšiu dobu, takže o rok na to sa mi naozaj podarilo
byť súčasťou festivalu s mojím prvým filmom.
Čo pre Vás tvorba filmov predstavuje?
Tvorba filmov je momentálne pomyselný úplný vrchol
toho, čo viem robiť a toho, čo mi celkom ide. Je to
úžasný pocit sebarealizácie a zadosťučinenia. A zrejme
pre mňa aj jediný spôsob toho, ako tu môžem po sebe
niečo zanechať. Samozrejme, okrem detí.
(pokračovanie na strane 4)

Adam Lisý: Po červenej domov
(dokončenie zo strany 4)
Máte v tomto profesionálnom smere nejaký vzor?
Vzorom určite, hlavne na začiatku, bol najznámejší
dokumentarista Pavol Barabáš, neskôr Rasťo Hatiar,
ale veľmi ma inšpiroval aj rovesník Patrik Pauliny.
Čo by ste odkázali budúcim nádejným filmárom?
Jubilant si zaslúži niečo sladké a chutné. Ďakujeme
popradskej cukrárni Domenico za tento skvelý
narodeninový darček.

Odkázal by som im asi len to, že to stojí za to. Je to síce
dlhá cesta, po ktorej sám stále kráčam, ale asi som
nezažil lepší pocit ako ten, keď vám tlieska do
posledného miesta zaplnené hľadisko. (Dávid Dzimko)

PROGRAM
(štvrtok 13. 10. 2022)
Veľká zasadačka MsÚ Poprad
15.00 Projekcia súťažných filmov

Projekcia súťažných filmov

Brazílske sólo / Project Control – The Great Brazilian Free Solo
Brazílsky sólo lezec v 335-metrovej ceste s
obtiažnosťou 7-.
Transylvánske traily / Transylvania Trails
Traja kamaráti na prieskume troch rumunských pohorí zažili parádne MTB dobrodružstvo.
Lezecký výlet do Wadi Rum / Climbing trip in Wadi
Rum
Ako nepieskari zašli na Mars alebo lezecký
raj nielen pre nabúchancov.
Monológ 2 / Monolog 2
Bývalý lyžiar nachádza novú vášeň v dobrodružstve menom monoski.
Shpodeenska jedenástka / The 11 of Shpodeen
Odľahlým pakistanským Pamírom do náručia
starodávnej kultúry.

Vysoká škola trpezlivosti. Betom XIc / The Key is
Patience. ʺBetomʺ XIc
Mišo Burian v jednej z najťažších moderných
ciest na českom piesku – Betom XIc (fr. 8c).
Mount Hood
Jarná lyžiarska výprava na Mount Hood s olympijským
medailistom Alexom Hallom.
A spring skiing expedition to Mount Hood with an
Olympian medalist Alex Hall.
Veľkí šejkovia / Great Sheikhs
Leo Houlding na prieskumnej ceste na púštne
veže v Saudskej Arábii.

18.00 / 6 p.m.
Igor Koller
55 rokov na skalách a v horách – multimediálna prezentácia a beseda

21.00 Projekcia súťažných filmov
Do práce! / Get a Job
Scény zo života austrálskeho horolezca, ktorému
lezenie ovplyvnilo život.
Prievozníkov hnev VIIa / The Ferryman’s Anger VIIa
Príbeh prvej stenovej cesty v Labskom údolí za VIIa.
Lexicon za E11 / E11 – Lexicon
Všestranný lezec Neil Gresham v kolmej a hladkej
stene East Gully na Pavey Ark v Lake
Všetko alebo nič / La Liste: Everything or Nothing
Lyžiar na ceste za vrcholmi a pohoriami s výškou nad
6-tisíc metrov.

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

